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gų Naujųjų metų, mieli

L&etuvos prezidento
Algirdo Brazausko
naujametinis sveikinimas

skaitytojai!

Nr. 1

Pasaulio naujienos
(Remiantis DPA, Reuter. BNS INTERFAX. ITAR-TASS.
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais/

Madridas. Peru prezidentas
Alberto Fujimori antradienį pa
reiškė, kad įkaitų krize Limoje
galima išspręsti be kraujo pra
liejimo, tačiau, pasak jo, mark
sistai sukilėliai privalo sudėti
ginklus ir išlaisvinti likusius 83
įkaitus. Paklaustas, ar valdžia
galėtų atleisti įkaitų pagrobė
jams, Fujimori pasakė: „Mano
vyriausybė negali numatyti pa
darinių. Nepaisant to, kaotoju,
yra didžiulis noras pasiekti tai
kų, protingą, civilizuotą spren
dimą".
Groznas. Antradienio naktį
ii Grozno Šiaurės oro uosto buvo
išvesta Rusijos kariuomenė,
pranešė Rusijos prezidento įga
liotojo atstovo Čečėnijoje rašti
nės tarnautojas. Generalinio
stabo atstovas pranešė, kad iš
Čečėnijos liko išvežti dar 3 armi
jos sąstatus. Iš viso nuo lapkri
čio 29 d., kai pradėta išvesti Ru
sijos 205-ąją brigadą, iš Čečė
nijos išvyko daugiau kaip 3,500
šios brigados kareivių, apie 270
šarvuočių ir apie 700 automo
bilių.

Mieli tėvynainai,

Pekinas. Kinijos užsienio
reikalų ministras Qian Qichen
pirmadienį užsipuolė JAV dėl
pastangų stiprinti karinius jun
ginius bei gynė šiemet sudary
tą Kinijos ir Rusijos „strategi
nę partnerystę". Pasak jo, Ame
rika šiemet atnaujino karinio
bendradarbiavimo sutartis su
Australija ir Japonija bei siekia
į Rytus išplėsti NATO. Qian
aukštino Kinijos ir Rusijos
ryšius, teigdamas, kad jie „ska
tina pastovumą, saugumą ir to
bulą įvairių santykių vystymąsi
Azijos-Ramiojo vandenyno re
gione ir visame pasaulyje".

Verili laiko tėkmė visada lydima šviesaus ilgesio, gražių vii
čių. Štai ir vėl visagalis laikas naujametinių varpų skambesiu tuoj
tuoj privers suvirpėti kiekvieną širdį. Naujųjų sutiktuvės kaskart
nenumaldomai primena mums apie dar vienus laiko upės metus
— devyniasdešimt šeštuosius, šiomis akimirkomis jau tampančius
istorija.
Kiekviena* iš mūsų dabar nors trumpam, matyt, susimąsto apie
tai, kokie buvo senieji — trumputė laiko atkarpa'm&sų Lietuvai,
jos žmonėms, tokiai senai ir kartu tokiai jaunai mūsų valstybei.
Prabėgę metai buvo dar vienas žingsnis demokratijos keliu,
negrįžtamai pasirinktu mūsų visuomenės. Vis geriau išmokstame
sudėtingiausius dalykus tvarkyti remdamiesi Konstitucija ir įsta
tymais, gerbdami žmogaus teises ir laisves, savąją valstybę ir jos
institucijas, toleruodami nuomonių įvairovę ir pasaulėžiūros skir
tumus, rūpindamiesi dvasiniu ir kultūriniu tautos paveldu bei sa
Londonas. Britų aukštieji po
vo Tėvynės gamta.
litikai pirmadienį pareiškė Vo
Išliekame teisėtai reiklūs visų lygių valdžiai, siekiame, kad
kietijos užsienio reikalų minist
mūsų mylimas kraštas būtų apvalytas nuo nusikaltėlių siautėji
rui Klaus Kinkei, jog britų rin
mo, korupcijos, įstatymų nesilaikymo, mokesčių nemokėjimo ir ki
kėjai patys spręs, kokios jiems
tų šešėlines ekonomikos apraiškų, dėl kurių paprastai kenčia dori
reikia vyriausybės. Tokią poli
verslininkai ir valstybės biudžeto išlaikomi įstaigų darbuotojai, taip
tikų reakciją sukėlė Kinkei
pat socialiai remtini asmenys.
Naujųjų metų proga paskelbtas
pranešimas, kuriame jis perspė
Netgi šį šventinį vakarą neturime teisės užmiršti, jog, deja, ne
ja D. Britanija, kad ji privalo ap
visiems jis džiugus. Vien tik beglobių vaikų turime keletą tūkstan
sispręsti, ar nori įsijungti į Eu
čių. Tai visos Lietuvos širdgėla ir negyjanti žauda. Todėl ypač tu
ropos Sąjungą, paragindamas
rėtume gerbti ir palaikyti — moraliai ir materialiai-- vaikus glo
britus pasirinkti europinę kryp
bojančias šeimynas — šeimyninius vaikų namus. Ir vyriausybė, ir
tį.
savivaldybės turėtų rasti galimybių konkrečiai paremti kiekvieną
Kuwehas. Persijos įlankos
šeimą, kuri priglaudžia atstumtuosius vaikus ir ryžtasi juos išau
arabų valstybės gali atnaujinti
Talinas. 1997 m. Estija ketina
ginti pilnaverčiais visuomenės nariais.
su Izraeliu bendradarbiaujančių Europos Sąjungos misąjoje Žene
Žinoma, ateis laikas, kai mūsų vaikai suaugs, į savo rankas
firmų bei įstaigų boikotą, jeigu voje dukart padidinti diploma
perims valstybės vairą, tvarkys šalies ūkį, patys rūpinsis tais vi
Tel Avivas nevykdys Vidurio tų skaičių. Artėjant deryboms
suomenės nariais, kurie be globos negali normaliai gyventi. Tai
Rytų taikos susitarimų, pareiš dėl prisijungimo į ES, Estijai
— pensininkai, našlaičiai, invalidai.
kė Omano valstybės užsienio šioje oranizacijoje, vietoj dabar
Mūsų valstybė dar nėra turtinga, todėl privalome planuoti jos
reikalų ministras. Jeigu Izrae dirbančių keturių, atstovaus
išlaidas taip, kad nė vienas centas nenueitų perniek, o mažintų
lis tęs politiką, kuria įšaldomi galbūt net 10 diplomatų.
socialinę nelygybę ir įtampą. Mūsų visuomenė nesivadovauja
visi susitarimai su arabais, PerRyga. žurnalo „Eurtmomy"
„džiunglių" įstatymais, taigi konkurencija ir sodmhnis susiskal
sijos įlankos valstybės bus
gruodžio
mėnesio numeryje iš
dymas joje neturi įgauti kraštutinių formų. Pagaliau valstybė tam
priverstos „peržiūrėti visus kon
ir egzistuoja, kad kiekvienam savo piliečiui sudarytų bent mini
taktus ir net tą dalinį santykių spausdintame geriausių pasau
malias sąlygas gyventi ir tobulėti.
D. Kutraitė Giedraitienė buvo pagerėjimą, kuris jau įvyko", lio bankininkų dešimtuke —
Latvijos centrinio banko prezi
Pasijuskime šią naktį kaip viena didelė, darbšti ir draugiška
laikoma viena realiausių pre sakė jis.
dento Einaro Repšės pavardė, jis
savo Tėvynės šeima. Tvirta savo istorinėmis tradicijomis, kultūri
tendenčių į NRTV generalinio
Minakas Baltarusijos kultū pavadintas „vienu geriausių
nėmis, dorovinėmis vertybėmis, suvokianti vykdomų reformų rei
direktoriaus vietą. Gruodžio 13
Vilnius, gruodžio 30 d. (BNS) metų amžiaus televizijos žur d. NRTV generaliniu direkto ros ministras nurodė uždaryti dvidešimt pirmojo amžiaus fi
kalingumą, tikinti gerosiomis galiomis ir jų laimėjimu. Tikinti,
„ideologiškai kenksmingą" pa nansininkų". 34 metų amžiaus,
kad mumyse, mūsų gyvenime, nors ir nelengvai, būtinai įsigalės — „Nenoriu būti per daug ple naliste D. Kutraitę televizijos riumi buvo išrinktas Vilniaus
rodą
„Vokiečių propaganda Bal vienas jauniausių centrinio ban
teisingumas, triumfuos gėris, kadjis stipresnis už visas blogybes pi", sako naujoji Nacionalinės direktore paskyrė pirmadienį ir televizijos direktorius Vytautas
tarusijoje
1941-1945 metais",
patenkino
iki
šiol
televizijai
televizijos direktorė Dalia Kut
kartu paėmus, net už žiaurumą ir neviltį.
Kvietkauskas. Jis tuomet surin kuri buvo surengta Antrojo pa ko vadovų pasaulyje, žurnale
vadovavusio
Sauliaus
Sondec
raitė
Giedraitienė,
nenorėdama
Norime ir trokštame didelių permainų — pirmiausia, kad iš
ko 94 taškus, artimiausią var saulinio karo muziejuje. Toks pavadintas „lato tėvu". Geriau
guitume U savo gyvenimo skriaudas ir abejingumą, kad nudžiūtų atskleisti savo artimiausių dar kio atsistatydinimo pareiškimą. žovą, kino režisierių A. Maciule sprendimas buvo pumtas po to, sių finansininkų dešimtukas
vargstančiųjų ašaros. Ir kad turtiniai skirtumai neskatintų vien bo planų. „Tai bus matyti nau D. Kutraitės nuomone, jos pa vičių aplenkęs 6 taškais, o D. kai karo veteranų organizacijos buvo renkamas iš 50 finansinin
aklo egoizmo, neužgožtų vienijančių mus — kaip tautą, valstybę — jame televizijos tinklelyje, nau skyrimas — ,, suprantamas Kutraitę Giedraitienę — 15 parašė pasipiktinimo laišką kų, ne vyresnių kaip 40 metų
jose laidose bei geresnėse dar sprendimas", nes V. Kvietkaus taškų.
amžiaus, tačiau užimančių
bruožų.
prezidento administracijai, ir tai aukštas pareigas finansų insti
kas
jau
konkurso
i
generalinio
buotojų
nuotaikose",
sakė
tele
Tyliai tarkime „Sudie!" šioms paskutinėms nueinačių metų
ne pirmas kartas, kai val tucijose ir turinčių puikias per
vizijos direktorė BNS, atsiliepu direktoriaus vietą metu turėjo
sekundėms.
Liberalai palaiko buvo
džia
uždraudė
parodą (vasarą spektyvas kopti dar aukščiau.
galimybę
susipažinti
su
jos
Nuoširdžiai Jums visiems noriu palinkėti ramybės, kurios pir si dar senuoju darbo telefonu.
buvo
uždaryta
paroda,
kai vie
ginklu
pasipriešinusį
programa,
darbo
principais
bei
miausia turime ieškoti savyje. Kartu spręskime mums iškylančias NRTV generalinis direktorius
name
antifašistiniame
kūrinyje
Minskas. Baltarusijai pasise
asmeninėmis
savybėmis.
verslininką
problemas, darykime viską, kad šis Lietuvos valstybes raidos etapasVytautas Kvietkauskas 44-erių
valdžios atstovai įžvelgė prezi kė išvengti elektros energijos
paliktų kuo mažiau randų kiekvieno mūsų sieloje. Pabandykime
Vilnius, gruodžio 31 d. (BNS) dento Aleksandr Lukošenko vei krizės, padidinus energijos im
būti palankesni ir geranoriškesni vieni kitiems, labiau užjauskime
— Lietuvos Liberalų sąjunga pa do bruožus).
portą iš Lietuvos ir Ukrainos.
ir mylėkime vienas kitą.
reiškė solidarumą su Panevėžio
Tai leido sumažinti šalies pri
Su Naujaisiais metais, brangieji! Tegul mūsų bendras Tėvy
New Yorkas. įtakingas žur- klausomybę nuo energijos tieki
verslininku Rimu Okuličiumi,
nės židinys skleidžia šviesą ir sušildo kiekvieno širdį!
,Time" metų žmogumi mo iš Rusijos, nes Baltarusijos
ginklu pasipriešinusiu jį reketa
Vilnius, gruodžio 30 d. (BNS) lenkai, lenkų organizacijos prie
šeštadienį
išrinko vieną žymiau skola už dujas Rusijai siekia be
1996 m. gruodžio 31 d
vusiems nusikaltėliams.
— Lietuvos lenkų kongresas pa varta bruka vaikams lenkų
sių
Žmogaus
imuniteto virusų veik 270 mln. dolerių.
„Verslininkas pasielgė pilie
sipiktinęs kai kuriais naujojo kalbą, steigia lenkiškas mokyk
(ŽIV)
tyrinėtojų
daktarą David
švietimo ir mokslo ministro Zig las. Vargiai vaikai turi mokytis tiškai, gindamas savo turtą, gy Ho. „Ui tai, kad padėjo atitolinGuvahati, Indija, Pirmadie
vybę
ir
garbę",
pažymima
ant
mo Zinkevičiaus teiginiais ir ke jiems svetimą kalbą".
ti nurties nuosprendi dešimtims nį šiaurės rytų Indijoje įvyko ga
radienį
išplatintame
Liberalų
tina reikalauti jo atsistatydi
Švietimo ministro nuomone, sąjungos pirmininko Eugeni tūkstančių pasmerktųjų infek- lingas sprogimas traukinyje,
tuotųjų ŽIV, už tai, kad pradėjo kur 15-koje vagonų važiavo apie
Vilnius, gruodžio 31 d. (Elta) dešimt sutarčių su giminin nimo.
visose valstybinėse mokyklose jaus Gentvilo pareiškime.
Dienraščiui „Respublika" turti būti dėstoma Lietuvių kal
— Lietuvos autorių teisių gyni gomis pasaulio organizacijomis,
Liberalai pasisako už supa taikyti gydymą, kuris galbūt 1,000 žmonių. Antradienį gelbė
mo asociacijos agentūros LAT- pagal kurias Lietuvoje atstovau kongreso valdybos pirmininkas ba, o jos nemokantys mokytojai prastintą šaunamųjų savigynai kada nors leis nugalėti šį viru tojai paskelbė ištraukė 48
GA-A darbuotojus maloniai nu ja šešiasdešimties planetos vals Seimo narys Artūras Plokšto sa yra „ne piliečiai". Jis mano, kad skirtų ginklų išdavimo pilie są, „Time'* skelbia David Ho žuvusių kūnus, dar 58 sužeistie
stebino šventiniai sveikinimai, tybių, tarp jų ir Jungtinių Ame kė, kad yra nusiųstas pareiški Saugumo departamentas turi iš- čiams tvarką bei reiškia susirū metų žmogumi", rašoma žurna ji buvo nuvežti į ligoninė- Ma
mas premjerui ir krikščionių de aiškinti visas nelegalias
kuriuos atsiuntė... JAV prezi rikos Valstijų, autoriams.
noma, kad teroristinio akto me
pinimą teisėsaugos institucijų lo vedamajame straipsnyje.
mokratų
partijai,
kuriai
pri
aukštąsias mokyklas, veikian veikla, nes buvo delsta iškelti
dentas Bill Clinton ir Hillary
Maskva. 1992-96 m. laiko tu galėjo žūti apie 300 žmonių.
klausantį švietimo ir mokslo čias Lietuvoje", o jų vadovus
Clinton. Kad tai ne naujametis
Pirmąją 1997-ųjų
bylą turto prievartautojams, o tarpyje Rusijoje įregistruota
ministro postą vyriausybėje uži patraukti baudžiamojon atsako
pokštas, autorių teisių gynėjai
sužeistieji reketininkai net ne 937,220,000 pabėgėlių ir persi
KALENDORIUS
mybėn.
įsitikino apžiūrėję titulinį Bal dieną bus pagerbta ma Z. Zinkevičius.
kėlėlių iš buvusios Sovietų Są
buvo apklausti.
Lietuvos lenkų kongresas pra Tokie ministro žodžiai, lenkų
Sausio 1 d.: Naujieji Metai.
trispalvė
tųjų rūmų voką ir sveikinimo
jungos respublikų. Daugiausiai
šo
pasiaiškinti, ar kai kurie mi kongreso manymu, „užkerta
atviruką su pirmosios Amerikos
Antradieni naujasis 8vei- atvykėlių anksčiau gyveno Ka Švč. M. Manjos Dievo Gimdyto
Vilnius, gruodžio 30 d. (BNS)
poros parašais.
— 1997 metais sukanka 78 me nistro spaudoje išsakyti teigi Lietuvai kelią į Europos tautų katos apsaugos ministras zachstano teritorijoje, Viduri ja; Eufrozina, Mečislovas, GiruPasak LATGA-A generalinio tai, kai pirmą kartą viri Gedi niai yra oficiali naujosios bendriją", prieštarauja Lietuvos Juozas Galdikas pasirašė nėje Azijoje, Kaukazo respubli tis. Sniege. 1714 m. gimė rašy
direktoriaus Edmundo Vaitekū mino bokšto suplazdėjo trispal vyriausybės švietimo srities Konstitucijai, Švietimo bei Tau įsakymą, kuriuo Antanas Vin- kose. Ii Lietuvos į Rusiją persi tojas Kristijonas Donelaitis.
Sausio 2 d.: šv. Bazilijus Di
no, sis malonus dėmesio ženklas vė Lietuvos vėliava. Todėl programa. Pasipiktinimą sukėlė tinių mažumų įstatymams. Žmo kvis skiriamas Vilniaus univer kėlė 2,695 žmonių, iš Latvijos —
dysis (mirė 379 m.) ir šv. Griga
liudija, kad pasaulyje inte sausio 2-ąją Gedimino kalne ir Z. Zinkevičiaus teiginiai, kad gaus teisių deklaracijai.
siteto ligoninės „Santariškių 18,000, ii Estijos - 9,749.
lius Nazianzen (mirė 390 m.),
lektinės nuosavybės apsauga Katedros aikštėje vyks tradicinė pietryčių Lietuvoje jaunimui
„Ministras nurodinėja Lie klinikos" generaliniu direk
„demagogiškai įrodinėjama,
Talinas.
Didžiausiu
besibai
vyskupai, Bažnyčios mokytojai;
toriumi.
„Man
yra
didelė
garbė
rūpinamasi aukščiausiu lygiu. vėl m vos pagerbimo diena.
kad 'nuo amžių' jų tėvai buvo tuvos žmonėms, kokios jie yra patekti į ligoninę, kurioje dirba giančių metų politiniu laimėji Mažvydas, Gailutė. 1547 m. Ka
LATGA-A įkurta 1990 m., o
Trečiadienį po pietų Katedros
tautybės, planuoja nelietuviškų
metais vėliau įsteigta jos agen aikštėje vyks iškilmingas Gar administracija įpareigojo mies mokyklų likvidavimą, teigia, ryškiausios Lietuvos medicinos mu Estąjos parlamento nariai raliaučiuje išleista pirmoji lie
tūra. Nuo 1992 m. LATGA-A bės sargybos kuopos ir savano to ūkio skyrių nuvalyti sniegą kad žmonės, silpnai mokantys žvaigždės, kur drauge vyksta laiko sutarties dėl jūros sienos tuviška knyga — Mažvydo kate
yra Pasaulinės autorių teisių riškosios krašto apsaugos tarny ir pabarstyti smėliu taką į Ge valstybine kalbą, nėra Lietuvos gydymo, mokslo ir mokymo pro su Latvija pasirašymą, kuris nu kizmas. 1599 m. apkrikštyti šė
draugijų konfederacijos tikroji bos būrio su orkestru rikiuotė. dimino kalną. Taip pat bus už piliečiai", rašoma kongreso pa cesai", sakė buvęs Sveikatos ap traukė vadinamąjį „strimelių" maičiai. 1851 m. gimė ateitinin
kų steigėjas Pranas Dovydaitis.
saugos min. Antanas Vinkus. karą.
reiškime.
narė, yra sudariusi aštuonias
Vilniaus mieste savivaldybės kurti du laužai.

Dalia Kutraitė Giedraitienė televizijos direktorė

Siekiama naujojo švietimo
ministro atsistatydinimo

LATGA-A nustebino
Baltųjų romų sveikinimas
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LSS PAKĖLIMAI IR
APDOVANOJIMAI
Lietuvių Skautų sąjungos Pir
Letijos o r d i n u :
mija savo 16-tame posėdyje,
1. v.s. Eugenija Bacevičienė,
1996 m. gruodžio 5 d., lapkričio Brazilija.
1 dienos ir kadencijos užbaigimo
2. v.s. Remigijus Belzinskas,
proga, pakėlė ir apdovanojo Cleveland.
šiuos vadovus ar vadoves:
3. s. Valentina Čepienė, Bos
tonas.
4. j.v.s. Antanas Levanas, Či
PAKĖLIMAI:
kaga.
Į paskautininkės laipsnį:
5. v.s. fil. Albinas Sekas, Los
1. Kristina Janavičiūtė, To
Angeles.
ronto.
6. v.s. Giedrė Stankūnienė,
2. Regina Kulbytė, Bostonas.
New York.
3. Danutė Mažeikienė, Los
7. v.s. Marytė Utz, Čikaga.
Angeles.
P a d ė k o s ordinu:
4. Lina Baipšytė Ruplėnienė,
1. v.s. Birutė Banaitienė, Bos
Los Angeles.
tonas.
I skautininkės laipsnį:
2. v.8. Romas Fabijonas, Čika
1. Nida Bichnevičiūtė, Čika
ga_
ga
3.
v.s.
Antanas
Jarūnas,
Čika
2. Aldona Lingertaitienė, Bos
ga
tonas.
4. v.s. Irena Markevičienė,
3. Naida Šnipaitė, Bostonas.
Bostonas.
4. Birutė Žiaugrienė, Bosto
5. Janina Miknaitienė, su Rė
nas.
I vyresnio/ės s k a u t i n i n k o / ė s mėjos kaspinu, Čikaga.
Geležinio V i l k o ordinu:
laipsnį:
1. j.v.s. fil. Bronius Juodelis,
1. Milda Arlauskienė, j.v.s.,
Čikaga.
San Diego.
2. j.v.s. Leopoldas Kupcikevi2. Vida Gasperienė, Anglija.
čius,
Čikaga.
3. Gediminas Leškys, Los
3.
v.s.
fil. Liudas Ramanaus
Angeles.
kas,
Čikaga.
4. Zita Rahbar, Los Angeles.
4. j.v.s. fil. Vytautas Vaitkus,
5. Donatas Ramanauskas, Či
Australija.
kaga.
5. v.s. Jonas Zinkus, Austra
lija.
APDOVANOJIMAI
Sveikiname visus apdovano
Ordinu Už N u o p e l n u s :
tus ir pakeltuosius, linkėdami
1. Vyskupas Hansas Dumpys, toliau nenuilstamai darbuotis
Čikaga.
Lietuvių Skautų sąjungoje.
2. Rimas Sriubiškis, Toronto.
Budėkime ir Ad Meliorem!
3. Danutė Bindokienė, su Rė
v.s. fil. Kęstutis J o č i u s
mėjos kaspinu, Čikaga.
LSS Pirmijos pirmininkas

NAMO IŠĖJO
v.s. VACLOVAS SVIDERSKAS

v.s. Vaclovas Sviderskas.

Po ilgos ir sunkios ligos š.m.
gruodžio 17 d. Los Angeles mies
te, mirė v.s. Vaclovas Svi
derskas, sulaukęs 88 metų
amžiaus. Palaidotas gruodžio 21
d. Forest Lawn (Glendale)
kapinėse.
Gruodžio 20 d., penktadienio
vakare, Šv. Kazimiero parapijos
bažnyčioje prel. dr. A. Olšaus
kas, dabartinis parapijos kle
bonas, už mirusio sielą sukal
bėjo rožini Maldas užbaigė
skautu vyčių daina. Prie karsto
— 12-kos skautų vyčių garbės
sargyba, beveik visa velionio
„išauginta" nuo vilkiukų iki
vyčių, išreiškė paskutine pagar
bą buvusiam savo vadovui.
Sestadieno rytą kun. A. Vols
kis aukojo gedulingas iv. Mi
šias, jų metu giedojo R. Dabsys

ir V. Vilkienė. Prie karsto —
skautų garbes sargyba. Pil
nutėlė bažnyčia žmonių nuošir
džiai meldėsi už velioni.
Kapinėse, kun. A. Volskiui
sukalbėjus maldas ir pašven
tinus kapą, atsisveikinimui su
velioniu vadovavo Rimas Dab
sys. Trumpai priminė velionio
gerąsias savybes, padėkojo Lio
nei Vilimienei, trejus metus
savo namuose slaugiusiai ir
globojusiai sunkiai sergantį V.
Sviderską. A. Pažiūrienė atsi
sveikino velionį Skautininkų,ių Ramovės vardu, A. Sekas —
LSS Brolijos vardu, Z. Rahbar
perskaitė atsisveikinimą gautą
i i LSS Tarybos pirmininko K.
Ječiaus. E. Vilkas ant karsto
užbėrė žiupsneli lietuviškos,
nuo Gedimino kalno atvežtos,
žemės. Apeigos užbaigtos Tau
tos h i m n u , giesme „Marija,
Marija" ir „Ateina naktis...".
Kadangi a.a. brolis Vaclovas
gyveno čia vienui vienas (žmo
na ir duktė liko Lietuvoje), Los
Angeles skautai tvarkė laido
tuves: R. Dabsys ir A. Sekas
rūpinosi apeigų pravedimu, E.
Vilkas — visais kitais laido
tuvių reikalais.
Velionis Vaclovas, jautrios šir
dies aukštaitis, gimė netoli
Anykščių, kur lankė gimnaziją,
vėliau p e r s i k ė l ė į Utenos
gimnaziją, po to aspirantu įstojo
į Karo mokyklą — ja baigė at
sargos jaun. Įeit. laipsniu.
Vėliau, iki pasitraukimo ii
Lietuvos nuo artėjančios antros
sovietų okupacijos, dirbo pa
sienio policijoje.
I Skautų sąjungą įstojo bū
damas Anykščių gimnazijos an-

DRAUGO prenumerata mokama i i i
metams * metų
JAV
$86.00 $65.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00 $60.00
Tik isatseaaaie laida;
JAV
$65.00 $40.00
Kanadoje ir kitur
(VS.) $60.00 $45.00

Detroito „Gabgaf tunto skautės kaaemlatas ir ^>m>>" taato v y n s s i vukiului «««yuiia TINS
**nlnii I I I M rnlnnii m \iTt\h\wn Ąim^\n*\i~h^m™lsimiaĘn'NwBįaja.M*tą.
Vmpttr^'
giedojo Detroito skautu Kutioat. Ii k. — hefa lfossaite, Lanute Taaahnraila, maj iils Mjakmvte.
Svaja Mikulionytė, Laura Karvelytė, Aru* Kasputytė, Ars* Butkunaa, Danius Giedraiti!
Pauliukas Jankus, Matas Anužis, Renatas Tukys, Vitas Paikus, Vytukaa Kasputis. Armina.
Alksninis.
^^
-—~

SKAUTIŠKOS KŪČIOS DETROITE
Salė padabinta, kampe stovi
eglutė pppuflitoi fiį"«tiniiirai« ir
lemputėmis. Šalia - prakartėlė
mums primenanti Jėzaus kuk
lų gimimą.
Sekmadienį, gruodžio 8 dieną,
malonia Šeimyniška nuotaika
Detroito „Gabijos" ir „Baltijos"
tuntų skautės ir skautai, kartu
su giminėmis ir kitais svečiais,
šventė savo tradicine Kūčių
vakariene.
Pradėjome tuntų sueiga, ku
rią pravedė tuntininkas pa. Pau
lius Jankus. Ta proga priėmėm
dvi naujas seses ir du brolius į
mūsų skautiškas eikš—skaute
kandidate Ariją Kasputyte,
prityrusią skaute kandidate
Liną Mikeską, skautą kandi
datą Tadą Kasputį ir prityrusi
s k a u t ą kandidatą Aidaną
Andrulaitį.
Kūčių programą pravedė tuntininkė s. Rasa Karvelienė.
Trumpai apibudino Kūčių reiki
me, kol prityrusios skautės Ele
na Straksytė ir Elenutė Sventkkaitė, vyr. skautės Lisa Griciū
tė ir Lora Maier uždegė žvakes
prie kiekvieno svečių stalo ir
stato skirto mirusiems prisiminti. Skautės kandidates — Arija
Kasputytė, Laura Karvelytė,
Svaja Mikulionytė, Ingrida
Miškinytė, Inga Mossaitė ir
troje klasėje. Persikėles į Ute
n o s gimnaziją skautavimą
tęsė. Vėliau, Kaune, 1930 m.
davė skauto vyčio įžodį. Kasmet
stovyklavo su skautais vyčiais,
skautais. 1938 m. buvo Tau
tinės stovyklos komendantu
Panemunėje.
Už skautišką veiklą Dievui,
Tėvynei ir Artimui, 1939 m.
Lietuvos prezidento A. Sme
tonos buvo apdovanotas Didžio
j o Lietuvos kunigaikščio
Gedimino ordinu su Geležiniu
Vilku. LSS-gos apdovanotas or
dinu Už Nuopelnus buvo pakel
tas į skautininko, skauto vyčio
ir prityrusio skauto vyčio laips
nius.
Nuo antrąkart Lietuvon grįž
tančios sovietinės okupacijos
traukdamasis atsidūrė Vokie
tijoje i i kur pateko į Šveicariją,
o vėliau emigravo Argentinon.
Argentinoje, kartu su Viktoru
Lesniausku, įkūrė mišrią skau
tų draugove, skautų vyčių bū
relį „Šarūno ragas", vėliau —
jūrų skautų valtį.
Tuo metu Argentinos kairieji
peronistai degino bažnyčias, į
kalėjimus uždarinėjo kunigus,
a.a. Vaclovas sudarė būrelį,
kuris saugojo vienuoles likusias
be apsaugoj-bažnyčias saugo
jo nuo padegimo. Kartą gesin
damas padegtą bažnyčią ir pats
kiek apsvilo. U i pasiaukojimą
artimui — H M •»• f"vo Popie
žiaus palaiminimą.
1969 m. gruodžio mėn. atvyko
į Los Angeles. Nuo atvykimo
dienos iki mirties, velionis savo
gyvenimą pašventė skautįjai.
1980 m. įkūrė vilkiukų drau
gove ..Anykščių iikHs". Po
kelių metų įkūrė skautų vyčių
būrelį. Mokėjo dirbti ir su
mažaisiais, ir su paaugusiai.
Nebuvo nė vienos sueigos,

ros

Lanutė Zomboraite įdomiai papasakojo apie senovės lietuvių
burtus ir pranašystes. Pasidalinom kaladasfiiin pasisveikinom ir pradėjom pačią Kūčių
vakariene. Patiekalai buvo
sunešti visų dalyvavusių seimų.
Po vakarienės giedojome kalė
dines gissmes. Pradėjom su jau
nesniais: skautės kandidatės
(jau anksčiau išvardintos), kar
tu su vjmaniaiii vilkiukais —
Arminu Alksniniu, Matu Anužiu, Aru Butkumi, Danium
Giedraičiu, Pauliuku Jankum,
Vytuku Kaspučiu, Vita Paskum
ir Renatu T u k u i - pagiedojo dvi
giesmes. Juos paruošė vyr.
skautė Virga Simaitytė. Paskui
visi kartu giedojome, mums
vadovavo asaė Virga su vadovų
pagalba. Užnaigėmiį gražų va
karą skautišku ratu ir daina.
Skautų Kūeiose dalyvavo dau
giau nagu 200 asmenų. Vakarą
puikiai suorganizavo ir stalus
šventiškai papuošė komitetas:
Lina Anužienė, Alma Butkūnienė, Virga Norkevičienė,
Margaret Rudame ir Lik Straki k n ė . Daug iukitų tėvų prisi
dėjo prie Kufių pasisekimo,
Dėkojame jiems visiems už jų
pasiaukojimą. Dėkojame vi
siems už dalyvavimą.
r.k.
šventės, mugės, stovyklos be
broUo Vaclovo didelės pagalbos.
Ypač mokėjo vadovauti stovyk
lose: buvo griežtas kur reikėjo,
sugebėjo ir su jaunimu pokštus
krėsti, įvairiems žaidimams vadovauti. Už tas jo savybes —
vaikai jį gerbė i r mylėjo.
Velionis Vadovas gyveno
pagal skautų įžodį: „Ai pasiža
du tarnauti Dievui, Tėvynei ir
artimui...". Tai buvo jam dau
giau negu pažadas, tai buvojo
gyvenimo CREDO.
Labai rūpinosi Lietuvos
likimu, lietuvybės išlaikymu —
ypač augančio jaunimo tarpe.
Darbus artimui pradėjo Lietu
voje, su būreliu lankė: ligonines,
aklųjų institutą, kalėjimą ir kt.
Ruoiė Kalėdų eglutes, rinko
dovanas neturtingiesiems.
Nepertraukė artimo meilės dar
bo ir tremtyje Gyvendamas Los
Angeles, kam tik ko reikėjo, kas
paprašė — tam padėjo.

POBŪVIS
FSS Čikagos skyriaus nliaterių gruodžio 20 d. numatytą ka
ledine sueigą, dėl tą pačią diena
PLC mostų kūčių, tako nukelti
į 1997 metų sausk 10 d. Sueiga
vyks PLC „Bočių" menėje. Pradžk 7:30. v.v. Pabeifebrauaime,
pasivaisinsime skaniais ialtak
užkandžiak. Visi lankkmi Da
lyvavimo auka 10 doT. Apie
dalyvavimą iki sausk 7 d. pra
neškite fU. Ramonai Kaveckaitei, tai. 7084994)687.

^EUKALIPTO
•^ŠESELY . •

• Redakcija dirba kasdien nuo '
8:30-4:00; ststadirniais nedirba,

• Redakcija ui skelbimų turini
neatsako. Skelbimų kainos prigavus prašymą ka

* Redakcija straipsnius taiso
tavo nuoliūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopija.
•PJ^e^^eneammmmmBaBBBammBSBBBBBBBBmBSBBaaBmaaBBBSSBBBi

MAŽOSIOS LIETUVOS
REIKALŲ TARYBA
.
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mg
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Sutikę atgimusį Kristų, mitingai tinome į Na^fuomull997^uo•
sius metus, kuri* prasideda K. Donelaičio ir pirmosios lietuviškos
knygos gimtadieniais. Simboliška, kad tarp šių dienų yra ir Jūsų
Diena. Mes Jus labai vertiname ui tai, kad neleidžiate lietuviams
pamiršti savo tautos sotines— Vydūno. Dabar Jūs neatskiriamas
nuo Vydūno — kalbėdami apie jo ėjimo, per XX amžių, visada
prisiminsime ir Jus.
Te likę. 25 metai (iki šimto metų jubiliejaus) b&na Jums
tenkinimo nuveiktais darbais metai. Būkite kūniškai tvirtas ir
dvasiškai dosnus kaip Vydūnas.

v.
MLRT pirmininkas
D. rTiasalii
MLRT ats. sekretorė

'Afctu

Gstmun

asesis
Lietuvių Skautu sąjungos
veiklos Australijoje 50 metu
sukaktis pradedama švęsti Jubi
liejine stovykla .Eukalipto šešė
lyje''- Stovykla 1997 m. sausk
2-11 d. vyks Gilwell Park Scout
Camp, Gembrook Launching
place Road, Gembrook. Stovykk prasidės ketvirtadienį, sausio
2 d. k baigsis šeštadienį, sausk
11 d. Stovyklos lankymo diena
bus sekmadienis, sausk 5 d.

$55.00

$500.00 $250.000
$160.00 $86.00

• Administracija dirba kasdien
nuo 8 JO iki 4:30. tastsdieniais
nedirbę..

|I947-97|N|

1988 m. Lot Angeles skau
tams įsigijus stovykkviete, sta
N e vien skautams velionis
tant virtuvės pastatą, i i visų
buvo paslankus. Toks jis buvo
daugiausiai dirbs velionis. Po to
visiems. Ne vienam losangekasmet reikėjo daryti įvairius
Ikčių lietuvių - tai namus
pataisymus, pagerinimui Pa
nudažė, tai sienas įdėjo, U i
kviestas nkkad neatsisakė kar
sandėliuką pastatė ui ačiū.
tu nuvažiuoti ir sąžiningai dirbVelionis Vaclovas Sviderskas
ti. Gal jam kiek ilgiau darbas
žemiškų
turtų nepaliko, j a k
truko negu kitiems, bet dirbo kbai kruopščiai, atidžiai, kad nesirūpino. Paliko tai ko už
laikytųsi ilgai. Svarbiausia - j k jokius pinigus nenupirksi:
jokių pagyrimų, atpildo nelau gražius prisiminimus k vkno
kė, jautė pareigą prisidėti visur žmogaus gyvenimo, mylėjusio
jaunimą, skiepijusio jiems
Tėvynės k lietuvybės meilę.
Liet Tautiniame namuose
Paliko pavyzdį, kad skaute
gavus patalpas Skautų būklui,
įžodk, tai gyvenimo būdas, ne
vetionk jį puikiai sutvarkė:
paderi lentynas, spintas.
tiiką kaklaraišti Tas dvasinis
Jo darbai buvo įvertinti turtas liks buvusiu vilkiukų,
pakeltas į vyresniojo skautiskautų vyčių ir visos skautiškos
ninko laipsnį, apdovanotas Leli a - ; — n - ej *
jos ir Padėkos erdinak, kurių smmos siroyse.
tikrai užsipelnė.

»

$100.00
$55.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis

G E R A S I 8 DARBELIS
A J L 8 E 8 Ę MILDĄ
POvTLAITIENE
PRISIMENANT

LSS VEIKLOS
AUSTRALIJOJE 50 METU
JUBILIEJUS

$90.00
$35.00

Uaaekaat i Uetanra
(Air cargo)
Tik Šeštadienio laida
U i a s i amt i užsieni
orajpastu
Tik šeštadienio laida

ČIKAGOS SKYRIAUS

Pulk. J. Šarausko skautų vy
čių židinio nariui R. Povilaičiui
pageidaujant, a.a. Mildos Povilaitknės vardu gėlių vietoje
aukojo naslairtams Lietuvoje:
„Vaikų Vilčiai - 75 dol. (J. ir
A. Grinoj L v A Ramanauskai) ir
.saulutei" - 225 dol. (K. ir D.
Jočiai, S. ir J. Miknaičiai), J.
Parenk, G. ir I. Deveikiai, R. ir
R. Fabijonai, V. ir R. Kučai, V.
Kizlaitk, A. ir M. Milaiki, R.
k D. Puodžiūnai R k V. Račiū
nai, A. k E. Paąžuoliai.

3 mėn.
$35.00
$40.00
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KAVAUONAS
OH. V. 4. VASATfilNt
DANTŲ GYDYTOJA
eJtl? W. M 8L, tieraonfc, H.
Tat te^dfJMraa
Valandos tusUsru*
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Tstaii
t v.r. - 7 v.v.,
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AKIŲ LI008 - CHMMIOUA
1020 E. Ogden Ava., Sum) 310
UI
TomsTl.ayaaK
Doamsrs Orove. H. 80818
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bo praktikos. kelių policininko rinkimai pra
Užkalbinau sėkmingai be sidėjo 1996 m. sausio mėn. Vil
„pertraukų" į antrą pakopą niaus m. atskiruose padaliniuose.
perėjusią Reginą D. „Praeitais Po to, konkursas tarp miesto, ra
mokslo metais sesijos nebuvo jonų, galiausiai — tarp Lietuvos
sunkios", — dalinosi mintimis apskričių, o š.m. spalio 1 d. —
antrakursė. — Kiek sunkiau bu respublikinis konkursas. Perė
vo po šauniausios Akademijos jau visus etapus. Pasisekė.
pirmakursės rinkimų. (Ji ir ta
Kitais metais manęs laukia
po šauniausiąja, —aut. pst.) Gal baigiamieji studijų egzaminai.
kiek buvau idealiste. Bet pasi
Artėjant Naujiesiems savo
keičiau — esu jau realistė".
bendramoksliams ir bendradar
Studentas Virgis F. po mokslų biams norėčiau palinkėti sėk
pirmame kurse metus buvo mės, sveikatos, džiaugsmo, ge
praktiniame darbe ir šį rudenį ros kloties".
sėkmingai įstojo į antrą kursą.
„Reikia būti optimistais bet
„Ne. Praktikai atiduotų metų kokiose gyvenimo situacijose —
negaila, — tvirtino Virgis F. ryžtingesniems, ištverminges
— Manau, po pirmos pakopos vi niems. Darbas ir yra gyveni
si turėtų eiti padirbėti. Norisi mas. Jei jis sekasi, duoda mate
Liatuvoe policijos akademijos pastatas Vilniuje.
Nuotr. R. Sandos
daug ką keisti policijoje. Bet juk rialinės naudos, patenkina dva
ir pati visuomenė turi tobulėti". sinius poreikius. Reikia turėti
Pokalbiui pasikviečia ir pra tikslą!" - pabrėžė plk.lt. S.
eitais metais kalbintą studentą Pužas.
Darių V., kuris toliau sėkmingai
„Norėčiau, kad studentai iš
tęsia studijas antroje pakopoje, tvermingai siektų mokslo ži
jau trečiame kurse, dieniniame nių", kalbėjo pik. G. Udrienė.
skyriuje, ir t.p. dirba policijoje, „Šiaip palinkėčiau sveikatos,
„įgijau daugiau žinių. Tarp pir kasdienio džiaugsmo".
mos (pirmas kursas), antros (an
„Na, o aš Naujuose metuose
tras ir trečias kursas) ir trečios kiekvienam iš mūsų siūlau pa
(ketvirtas ir penktas kursas) žvelgti į save iš šalies, į savo
pakopų studentų skirtumas vidų", sakė vyr.lt. J. Pugačiaus
didelis: ir žinių kraitis, ir susivo kas.
kimas. Reikia Lietuvos policijai
Taip pat uždaviau savo pašne
magistrų (trečia pakopa, penki kovams vieną bendrą klausimą
kursai). Koks žmonių sąmoni- — ką palinkėtų švenčių proga
ningumas, toks ir darbas".
bendraamžiams, kurie dėl vie
Uždavus klausimą ar Akade nų ar kitų priežasčių yra toli
mijos studentai kūrybingi, entu nuo Lietuvos ir negali su šeima
ziastingi, estetinio lavinimo sėsti prie Kūčių vakarienės ar
centro viršininkas pulkininkas- sutikti Naujuosius su senais
leitenantas Stasys Pužas nusi draugais.
šypsojo. „Spręsk pati. Turim
„Nenutautėti", linkėjo kalbin
Lietuvos policijos akademijos pareųninsi ir •variai luUedinio pobūvio metu. Vidutyje — pik. Geno
susibūrusį vyrų chorą 'Aras', ta Regina D.
vaitė Udrienė, tolia jos - gen. Alvydas Pumputis.
merginų vokalinį ansamblį
„Visur gerai, kur mūsų nėra.
Nuotr. R. Sandos
'Astra', mišrų chorą, kaimo ka Sugrįžkit į Lietuvą", sakė jaun.
baigės aukštesniąją medicinos pelą, folklorinį ansamblį, pučia inspektorius A. Andriuškevi
mokyklą ir į Akademiją atėjo, mųjų orkestrą, instrumentinį čius.
vedinas noro dirbti policijoje. ansamblį 'Diksilendas", Aka
„Kiekvienas nori, kad būtų
„Esu realistas. Teko ir blogų at demijos pučiamųjų kvintetą, kiek geriau kiekvienais metais.
•
siliepimų išgirsti apie policiją. pramoginių šokių kolektyvą. Nuostabu, jei dvasinės vertybės
Bet galvoju, kad visuomenės Mus daug kur kviečia. Buvom būtų aukščiau už materialines,
N E N D R Ė RAGALEVlClŪTĖ-ČERNIAUSKIENĖ
nuomonė pasikeis. Tuomet, kai Vokietijoje, Šveicarijoje. Va — dėstė mintis vyr.lt. J. Puga
žiuojam jei tik yra finansų ir tu čiauskas. — Linkiu sugrįžti į
žmonės dirbs".
Artėja Kalėdos, Naujieji Dau- akivaizdinių studijų magistrų
„Kiekvienais metais į akade rim laiko.
Lietuvą".
gehs mūsų susimąsto: ką gero laidą (šešeri mokslo metai, dvi • miją ateina tik ką baigė mokyk
Šiais, kaip ir kiekvienais me
Su paskutine mintimi sutiko
nuveikė per metus, kokius vė studijų pakopos)"
las, dažniausiai nesubrendęs, tais, bus Akademijoje simbolinė ir Darius V. „Juk grįžti ir vėl
jus atpus ateinantieji?
Siekiama, kad pasaulyje pri jaunimas, — dalinosi mintimis Kūčių vakarienė, 2 d. po Nau tos pačios problemos. Ar ne lai
Pratesdama 1996.09.21 „Drau pažintų Lietuvos aukštųjų mo vyresnysis leitenantas Jonas jųjų studentai rengs vakarone". kas jau susiimti ir bandyti
ge" spausdintą straipsni, .Lie kyklų diplomus. Norima įsi Pugačiauskas, kuris metai iš
Tarp darbų paskendusį radau kažką daryti čia. Surasti savy
tuvos poHcros akademija", vėl jungti i ISCED programų klasi metų gauna 'auklėti' dalį pir ir Akademijos neakivaizdinio jėgų ir noro. Svetima žemė yra
norėčiau pi įverti šios valstybi fikatorių. Juk mūsų ir užsienio makursių. — Daugumas galvo skyriaus ketvirto kurso (neaki svetima — sunku išleisti
nės aukštųjų studijų ir mokslo studijų programos skirtingos. ja, kad, kai jie nueis dirbti — vaizdinių studijų antros pakopos) šaknis".
ištaigos duris, pakalbėti su stu Respublikoje vyksta diskusija kalnus nuvers. Būna kitaip. Iš klausytoją, šiais metais išrink
„Brangiausia, ką žmogus turi
dentais, dėstytojais. Kuo gyve dėl universitetinio ir profesinio eina pirmakursiai pavasari mė tą geriausiu Lietuvos kelių poli — namai, jų šiluma. Ne ilgai pano LPA ištisus metus, kokios mokymo. Aukštosios mokyklos, nesio praktikai ir dingsta tokios cininku, Vilniaus miesto VPK sišildysi prie svetimos ugnies",
nuotaikos laukiant Naujųjų?
tuo pačiu ir Policijos akademi mintys. Mokytis reikia. Akade kelių policijos specializuoto taip į užduotą klausimą atsakė
„Šie metai buvo gan geri ir ja svarsto, kokių studijų miją baigti. Kai bendraminčių bataliono jaunesnįjį inspektorių pik. G. Udrienė.
laimingi, — sakė užkalbinta programų mums reikia: ar uni bus dauguma, policija pasikeis Aušrių Andriuškevičių. „Bai
,.Norėčiau, kad per meną, kul
akademinio skyriaus viršininkė versitetinių, teikiančių kva per keleris metus".
giau Vilniaus 41-ą vidurine mo tūrą, istoriją išliktų lietuviška
pulkininke Genovaitė Udrienė. lifikacinius bakalauro ir ma
Galiu pridurti, kad šiais me kyklą. Studijavau Pedagoginia dvasia, — linkėjo plk.lt. S. Pu
— Buvo užbaigtas naujas LPA gistro laipsnius, ar profesinių tais į LPA pirmos pakopos die me institute (dabar VPU, -aut. žas. — Ką bedarytumėm ir kur
pastato korpusas, {rengti kabi kvalifikacijų studįjų, teikiančių nini skyrių egzaminus laikė pst.), iš kur buvau paimtas bebūtumėm — ar Brazilijoje, ar
netai europinio lygio. Mums profesine kvalifikaciją. Mano apie 800 merginų ir vaikinų, dviem metams į rusų armiją. Australijoje, ar Amerikoje, — tu
padėjo 'Atviros Lietuvos fon me, kad Policijos akademijoje {stojo 508.
Studentavau medicinoje. Ga rim prisiminti savo šaknis —
das', rėmė Prancūzijos ambasa bus galima pasirinkti studijoms
Kadangi po mokslu pirmame liausiai 1991 m. pradėjau dirb esam lietuviais".
da, kuri dovanojo vadovėlių, programas, teikiančias kvalifi kurse vyksta atrenkamieji egza ti policijoje, o 1993 m. įstojau į
Na ir aš, pasinaudodama pro
žurnalų, specialių mokslo prie kacinius laipsnius ir profesine minai i antrą pakopa, tai iš Akademijos pirmo kurso neaki ga, mylintiems viens kitą žmo
monių, Vokietija — vadybos, kvalifikaciją. Tobulinti šias 516-os praeitais metais įsto vaizdinį skyrių. Dar mokykloje nėms linkiu gerų ir turtingų
etikos knygų.
programas — mūsų artimiau jusiųjų, šį pavasarį į antrą pa mokslai sekėsi labai gerai. Galų Kūčių stalo, šviesių ir laimingų
Jau išleidome antrą magistrų sias tikslas".
kopą perėjo vos 100. Kita antros gale suradęs savo pašaukimą Kalėdų, Naujųjų metų.
laidą (penkeri mokslo metai,
Mano užkalbintas pirmo kur pakopos dalis — studentai, įsto neblogai mokausi ir LPA. Dar
Ramybės Jums ir Jūsų na
trys studijų pakopos), pirmą ne so studentas Aleksander V. yra jusieji po metų ar daugiau dar bas taip pat patinka. Geriausio mams.

KALĖDINE EGLUTE
LIETUVOS POLICIJOS
AKADEMIJOJE

KOKS LIETUVOJ RUDUO

į savo gerbėjų būrį. Nuo
kelio trauktis jis nei nemano,
M
malonūs buvo moterų pirščiu
2
JUOZAS KONČIUS
kai, kai jam kaktą kasinėjo.
Jaunesniajai svetima. įėjęs vidun, permeti Laukia, gal vėl kas ateis. Jis ne
kartai, kuri nebeprisimena viską akimis, kaip bet kur, skuba trauktis iš kelio — sotus,
senojo kaimo vaizdo, girdėjo žvelgdamas i muziejaus ekspo gali ir pastovėti. Būryje šurmu
apie ji tik i i tėvų ar senelių natus, nesinori ilgiau pasilikti
pasakojimų, šios kaimo sodybos — nuleidęs galvą kiūtini
kelia smalsumą, o svetim laukan.
šaliams nuostabą, lyg patekus
Autobusu apvažiuojame visą
į pasakų šalį. Vj
muziejaus plotą; vietos daug,
erdvu. Kai kur ganosi pririšta
Lietuvą, šis kraštovaizdis su su m karvutė, mekena ožka, vešlią
vežtomis sodybomis, sužadina* žole graužia gerai nusigenės
Čikagal kiek skirtingus jausmus.
Nejučia prieš akis išauga tavo giečių tarpe pasigirsta nepasi
paties medinė gryčia su tvar tenkinimas, kodėl jie taip
tais, jauja, klėtim ir kitais vargina supančioje arkliuką, pa
pastatais. Viskas grįžta savo eiti, nei pabėgioti negali, strikt
vieton taip, kaip buvo, ir turėtų - pastrikt turi šokčioti. Moterys
būti; ir klevas prie kelio, ir kie įsidrąsina, prieina prie jo
mo šulinys, ir kryžius darželyje. arčiau, myluoja jo galvą, glosto
Nedvelkia čia į tave namų karčius, kasinėja kaktą, o jis la
šiluma, godu ir svetima tau. bai patenkintas, sprandą riečia.
Viskas natįetama: ir medžio Kai visi nueina, strikčiodamas
sienos, ir liaudiniai stogai, ir seka iš paskos, o, pasiekęs kelią,
statinių tvoros, bot nejauku ir sustoja ir dairosi p

lys, reikia arklį nuvesti nuo
kelio. Bando viena, bando kita,
nesiseka. Prieina Danutė. Nors
ji ir miestietė, bet kaime gimusi,
moka elgtis su arkliais. Tuo
mes neabejojame. Jau prieš tai
ji radusi pririštą arklį, nutaria,

kad arklys žolę apie savo ratą
jau nugriaužė, tikriausiai dar
alkanas - iššauna kuolą ir pa
vedusi pririša jį naujoje vietoje,
kur žolė vešlesnė. Bet su „žemai
tuku" ir jai nesiseka, kol paga
liau netoliese darbavęsis vyriškis
neprieina ir nenuveda arklio
nuo kelio. Žino jis, ko klausyti.
Apvažiuojame autobusu visas
sodybas. Sustojame ir prie Sibi
ro tremtinių gyventos pastogės
— iš velėnų ir samanų sukrau
tos jurtos. Apžiūrėjome ją iš
lauko, vidun nepatekome, durys
užrakintos. Sienoje buvo mažu
tis storo koklinės plytos formos
stiklo langas, bet pro jį nieko
neįžiūrėjome. Ši jurta kažkam,
atrodo, ne prie širdies: bandęs
pramušti storo stiklo langą, bet
nepavyko.
Kiek nuotraukų buvo pada
ryta, prie visų pastatų, tvorų su
lipynėm; prie šulinių su svirtim
ir gėlių darželių prie galinio lan
go. Daug kur ant suoliukų prie
gyvenamo namo senoviniais

Danutė

Bindokienė

gų Naujų Metų!f
Kai kurių tautų senuosiuose
papročiuose buvo gyvybiškai
svarbu pasakyti „į sveikatą",
žmogui nusičiaudėjus. Tikėta,
kad čiaudulio metu iš kūno iš
skrendanti siela —jeigu niekas
nepalinkės „į sveikatą", ji gali
nesugrįžti ir žmogus mirs...
Nors šiandien vargiai kas tikė
tų tokiu senovišku prietaru, bet
kasdien savo aplinkoje susidu
riame su šio papročio lieka
nomis, kai visai nepažįstami
žmonės vieni kitiems linki „į
sveikatą", išgirdę nusičiaude
jimą. Žinoma, tai gražus papro
tys, paliekantis malonų jausmą
ir palinkėtajam, ir linkėjusiam.
Panašiai galime sakyti ir apie
paprotį pasveikinti su Naujai
siais metais, būtinai palinkint
„laimės, sveikatos, turto ir kitų
vertybių".
Tad visų pirma: „Draugo"
redakcija
nuoširdžiausiai
sveikina visus savo skaitytojus,
bendradarbius, rėmėjus, talki
ninkus, geradarius ir visą
lietuviškąją visuomenę su Nau
jaisiais metais. Linkime visiems
sveikatos, ištvermės, susiklau
symo, vienybės ir gero šilto,
šeimyniško jausmo, kuris visus
jungtų darbuotis Lietuvos labui,
bet kartu ir lietuvybės išlikimo,
klestėjimo, gyvybiškumo už
tėvynės ribų gerovei. Linkime
atsikratyti menkavertiškumo
liekanomis, didžiuotis savo
kilme, savo atliekamais dar
bais, savo kultūrinėmis ver
tybėmis — atsineštomis iš
tėvynės ir sukurtomis sveti
muose kraštuose. Linkime gerb
ti vienas kitą, padėti vienas
kitam ir palaikyti glaudų ryšį,
jeigu ne asmeniškai, tai bent per
lietuvišką spaudą (ypač „Drau
gą"). Kol į mūsų namus ateina
bent vienas lietuviškas laik
raštis, niekuomet nesijausime
vieni, nes j i s jungia visus
lietuvius i tvirtą, artimą, nesuskaldomą vienetą
Peržengus Naujų metų
slenkstį, mada atsigręžti atgal;
kartais su liūdesiu, kartais su
nostalgija, kartais su džiaugs
mu. Liūdna, kad praėjusiais
metais iš mūsų tarpo atsiskyrė
daug brangių, labai dar mums
reikalingų ir naudingų, žmonių.
Jų paliktos spragos vargiai bus
kada užpildytos. Taip pat nela
bai malonu prisiminti, kad per
nai lietuviškosios visuomenės
tarpe buvo dar per daug skal
dymosi, nesutarimų, piktos
valios, tarytum mes vis ne
galime išmokti pakantumo ir
vis tebesielgiame lyg tos
pasakėčios paukštis, žuvis ir
pelė, pakinkyti į tą patį vežimą:
kiekvienas traukiame į savo
pusę, o vežimas — nė iš vietos.
Šis reiškinys, deja, būdingas ir
pavieniams asmenims, ir bend
ruomenės veikėjams, ir net
lietuviškai spaudai, kuri (lyg

neturėdama, ko rašyti) vis
ieško, kaip „kitiems įgnybti".
Su džiaugsmu galime žvelgti
į pasiekimus — buvusią tau
tinių šokių šventę, kuri su
traukė gausybę dalyvių — tiek
atlikėjų, tiek publikos. Džiau
giamės buvusiais sėkmingais
renginiais, ypač tais, kurių tiks
las buvo padėti vargstantiems
Lietuvoje — našlaičiams, ligo
niams, partizanams, buvusiems
tremtiniams ir kitiems. Su
malonumu prisimename parti
zanų dainininkų „Girių aidas"
viešnagę, kuri galbūt padėjo iš
sklaidyti tamsią nuotaiką,
paliktą kiek anksčiau apsilan
kiusios panašios grupės. Su
šiltu jausmu ir pasididžiavimu
minime artimo meilės darbus,
atliktus užsienio lietuvių lab
daros organizacijų: „Vaikų
vilties", „Aid to Lithuania,
Inc.", „Našlaičių globos komi
teto", „Saulutės", „Lithuanian
Mercy Lift", Partizanų globos
komiteto, Lietuvos Dukterų.
BALFo ir daugybės kitų.
Tačiau mūsų vilčių išsipil
dymo kulminacinis taškas per
nai buvo Lietuvos Respublikos
Seimo rinkimai, kuriuos šį
kartą laimėjo jau nebe buvusieji
komunistai. Tvirtai tikime, kad
naujoji vyriausybė visomis iš
galėmis stengsis atitaisyti per
ketverius metus ankstesniosios
valdžios padarytas blogybes ir
vesti mūsų tėvynę j šviesesnę
ateitį. To ir linkime. Ta pačia
proga verta pastebėti, kad
užsienio lietuvių įnašas prieš
rinkiminėje kampanijoje buvo
labai svarus (galbūt niekuomet
nesužinosime, kiek daug skir
tumo mūsų pastangos padarė).
Pernai, kaip ir anksčiau „Drau
gas" juto tikrai nuoširdžią
paramą, talką ir lietuviškosios
visuomenės (skaitytojų ir neskaitytojų) pritarimą, todėl ir
sunkiausias darbas buvo
įveikiamas, ir didžiausios kliū
tys nugalimos. Nors į ateitį —
ne tik šiuos, bet ir tolimesnius
metus — žvelgiame su viltimi,
bet taip pat prašome nenu
traukti paramos. Be skaitytojų,
be bendradarbių, be rėmėjų ir
talkininkų šiandien jokia
lietuviška spauda neišsilaikytų.
Mums reikia ne tik finansinės
pagalbos, bet - galbūt tiek pat
svarbu — bendradarbiavimo:
rašykite apie savo veiklą, siųs
kite nuotraukas, pasidalinkite
savo šeimos džiaugsmais, pasi
keiskite nuomonėmis laiškų
skyriuje, reaguokite, leiskite
mums pajusti jūsų nuotaikas,
pageidavimus (ir net nepasiten
kinimą) — tik tuomet „Drau
gas" bus tikrai sėkmingas.
Linkėdami visiems laimingų.
sveikų ir nuotaikingų Naujų
metų, linkime taip pat visuomet
draugauti su „Draugu"!

Etnografinio ansamblio „Žaisas" nariai.
aprėdais apsivilkusios moteriš
kės aiškino muziejaus įvairoves,
į klausimus atsakinėjo, o viena
kita marcipano širdelių ir gry
bukų prisikepusios turėjo, ir
svečius vaišino, o kas panoro,
galėjo nusipirkęs ir į namus par
sivežti. Taip ir mes padarėme.

Tik gaila, kad viešbučio kamba
ryje apsilankė ,,naktiniai
svečiai" ir pyragėlius, nors ir
pakeltus ant stalo, surado ir,
pasimėgaudami saldumynais,
gerokai apgriaužė.
(Bus daugiau)

•

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. sausio mėn. 2 d.

KŪČIOS TOLIMAME
SIBIRE
E. RINGUS
Antaną pažino visi miestelio romis skaromis, jau traukė baž
gyventojai, nors nevisai arti. Jis nyčios link. Moterėlės nelauku
atvyko į miesteli ir kažkur ap sios paskubėjo užimti pirmas
sigyveno apiūžusioje senoje kle vietas. Vyrai dar neskubėjo, nes
bonijoje. Jo pareigos buvo aptar norėjo patraukti paskutinį „ma
nauti vietinę bažnytėlę, pa chorkos" dūmą. Kas žino, kada
ruosti ją kunigo atvykimui iš tas kunigėlis atvyks? Taip ir
kaimyninės parapijos. Jo tikros buvo, išsiųsti atvežti kunigo, vis
pavardės turbūt niekas nežino dar nepasirodė. Nekantrūs pa
jo. Daugelis vadino ji keistuoliu. rapijiečiai vėl pradėjo spėlioti,
Tačiau jis buvo mėgstamas, nes nes jie jau buvo inaodėjt daugiau
buvo malonus, visados besišyp kaip valandą. Užgirdę silpną
santis ir pasiruošęs padėti, kas jo dzinguliukų gar 'ą, visų galvos
prašė. O dažniausias prašymas atsisuko į duris, u i kurių, jau
būdavo: pagroti sena armonika, seniai stovėjo Antanas, apsivil
Tai nebuvo modernus akordeo kęs balta kamža.
nas, tačiau Antanas išgaudavo
Per šventoriaus duris priva
išjos garsus ir dainas, jaudinan žiavo rogės, bet kažkodėl neartėčias klausytojus.
jo prie bažnyčios, durų. Kunigo
Ta armonika mane išgelbėjo, nebuvo. Vežėjas, kaip jam pri
dažnai sakydavo Antanas. Pasa imta, iš rogių neskubėjo. Nors
kodavo, lageryje dažnai gauda jau šventoriuje būdamas, gar
vo papildomą dubenėlį sriubos, siai nusikeikė. Kelias buvo taip
kai pagrodavo viršininkams, ar užsnigtas kad pravažiuoti jokios
buvo paskiriamas prie lengves galimybės nebuvo. Maža to, vė
nio darbo.
jas buvo nuvertęs medį skersai
Vieną pavasario dieną, An kelio. Žodžiu, kunigo Kalėdoms
tanui grojant prie barako sie nebus. Be kunigo jokios kalėdi
nos, praeidamas lagerio vyriau nės Mišios, neprasmingos be
sias viršininkas išgirdo jo smilkalų kvapo, nebus pakelta
grojimą ir stabtelėjo. Priėjęs monstrancija, nebus pamokslo.
prie Antano, pagyrė jį ir net Ir štai tau pirmos kalėdinės
pavadino muziku, sakydamas, Mišios be kunigo.
kad menininkai prisideda prie
Visi pasijautė apvilti ir jų
darbo klasės žmonių dvasinės bažnytėlė pasirodė kažkokia
gerovės. Taip jis tikrai pasakė svetima, be šventumo, pilka.
ir liepė persikelti į arklių Žmonės patys pradėjo maldas,
tvartą. Lengvas darbas ten lyg ir truputį skubėdami. Kai
buvo, o svarbiausia apsaugojo kurie jau rengėsi išeiti, pasku
nuo Sibiro šalčių.
tinį kartą persižegnodami prieš
Nuo tos dienos lagerio virši altorių. Jiems beeinant pro
ninkai dažnai kviesdavo Anta duris į tamsią naktį, iš varpinės
ną groti jiems ir net visai pasklido varpo garsai. Visi
stovyklai, švenčiant tarybines sužiuro į varpinę ir negalėjo
šventes, ar akompanuoti lagerio suprasti, kas darosi. Minia
chorui (toks buvo). Tačiau daž tiesiog sustingo, kaip ir
niausiai jis buvo kviečiamas, aplinkinė gamta.
kai lagerio viršininkai susirink
Varpui nutilus, iš bažnyčios
davo pagerti patys. Kartais rei pasklido muzikos garsai. Ta
kėdavo groti tik pačiam vyriau muzika sklido iš bažnytinės
siam viršininkui, kai jis trauk mažos filharmonijos, o ją grojo
davo samogoną vienas. Kai jis Antanas. Pradžioje nebuvo aiš
jau būdavo gerokai nugėręs, kios melodijos lyg tai būtų
prašydavo pagroti ne rusiškas uvertiūra prieš operą. Po to
melodijas. Tada aš bandydavau nuaidėjo „Kristus užgimė".
groti valsus ir, kai pritrūkdavo Giedojo pats vargonininkas An
įterpdavau lietuviškas dainas. tanas. Žmonės grįžo bažnyčion
Pastebėjau, kad grojant, virši ir visi galingai tęsė giesmę, iki
ninkas atsilošdavo ir užmerkda jos pabaigos. Antanas grojo su
vo akis, kartais net užmigdavo. įkvėpimu, kaip niekados savo
Tada aš tyliai išsunkdavau spė gyvenime. Parapijiečiai, entu
liodamas, kas jam labiau pa ziazmo pagauti, giedojo irgi taip
tikdavo.
kaip iki šiol negiedodavo. Ta
Šią istorija miestelio gyvento čiau pamažu jų entuziazmas
jai girdėdavo dažnai. Apie išgy pradėjo mažėti, juk išgiedojo
venimus lageryje Antanas veng beveik visas mokėtas giesmes.
davo pasakoti, arba, jeigu ban Kažkas net atidarė bažnyčios
dydavo, tai tik tyliai, prieš tai duris, pro kurias šovė žiaurus
apsidairęs, ar nėra nepažįstamų šaltas vėjas.
asmenų. Todėl visus nustebino
— Žmonės sustokit — šaukė
nelauktas įvykis. Vieną dieną Antanas, jau stovėdamas prie
atvažiavo juoda mašina su pora altoriaus.
milicininkų, liepė Antanui sku
Daug kas atsisuko ir susido
biai apsirengti ir išvežė. Tas mėję žiūrėjo altoiiaus pusėn.
įvykis sukrėtė visus gyventojus. Kiti vėl atsisėdo. Antanas,
Spėliojimams nebuvo galo. Visi stovėdamas prie paties alto
bandė rasti priežastį. Po ilgų riaus, pradėjo kalbėti.
diskusijų prieita išvados, kad jį
— Žmonės, jūs nežinote, ko
išvežė dėl pamokslo, pasakyto kia yra laimė švęsti Kalėdas
bažnyčioje, kai kunigas iš ar savųjų tarpe, šiltuose namuose,
timos parapijos neatvyko per tarp žmonių tokios pačios tiky
Kalėdas. Dėl visos tos tragedi bos, to paties kraujo. Aš jau esu
jos buvo kalta prieškalėdinė praleidęs daugelį Kalėdų tarp
sniego audra, kuri visiškai netikinčių banditų, vagių.
užblokavo kelią į mūsų parapi
Bažnyčioje vyravo visiška
ją. Dvi dienas snigo be per tyla. Tai buvo pirmas atvejis,
traukos, kaip niekados. Kūčių kada Antanas atvėrė paslaptis,
dienos ryte saulė pasirodė, bet gaubiančias jo praeitį. Gal bijo
tik trumpam laikui. Nauja pūga jo, gal jam buvo uždrausta? Kas
vėl užtemdė dangų. To nepaisy žino. Tik dabar, per Kūčių va
dami, miestelėnai nutarė pa karą, atvėrė Antanas savo širdį.
siųsti vieną parapijietį atvežti Visi sėdėjo nejudėdami, susi
kunigą iš tolimesnės parapijos, kaupę. Jautė, kad bus daugiau.
kur tuo metu be klebono buvo Antanas pats, lyg išsigandęs
dar vikaras.
savo žodžių ir tos visiškos tylu
Kaip įprasta. Antanas jau mos, sustojo kelioms sekun
triūsė bažnyčioje nuo ankstaus dėms. Atrodė, kad jam pritrūko
ryto. Patikrino altorių, žvaki kvapo, prakaitas išmušė veidą,
des, pataisė Kūdikėlio ėdžias ir žengė pora Žingsnių pirmyn,
buvo pasiruošęs vakarinėms Mi turbūt norėdamas sustoti kaišioms. Po pietų uždegė žvakes, oejęs.
nes bažnyčioje jau darėsi tamsu,
Iš bažnyčios gilumos kažkas
patikrino vargonus ir laukė suriko:
ateinančių parapijiečiu. Atida
— Kalbėk toliau, Antanai.
ręs bažnyčios duris, pastabėjo, apie tavo Kalėdas lageryje,
kad moterys, apsigaubusios sto nesustok. Juk nėra kunigo.

•

•

•

t* prie lubų". Dar negaliu ir
dabar tuo patikėti Jis tai pa
sakė gan laisvai, lyg būtų
kalbama savo išimoje. Dar ir
dabar nenoriu tikėti šiuo ste
buklu v žinote žmonės? Mes su
jaunuoliu vis dar stovėjome,
kaip prirakinti prie žemės, kai
tuo tarpu viršininkas nuėmė
kepurę nuo galvos ir turputį
nusilenkė, ar gal taip man
pasirodė.
— Kūčios šiandien ar ne taip?
Patraukė taburetę prie mūsų
stalo ir atsisėdo. Peržvelgė
mūsų patiekalus ir, ištraukęs
butelį i i kišenės, pastatė prie
eglutės. Niekados to nepamir
siu, jis net atsinešė tris storas
stiklines, pripildė jas samogonu
ir pakvietė išgerti. Mes tas
stiklines vos pajėgėme laikyti
drebančiose rankose, nesuge
bant pridėti prie lūpų. Viršinin
kas jau tuštino kitą stiklinę.
Pagaliau mudu irgi ištustinom
savo, kas truputį ir mus nu
ramino.
— Koks tavo vardas, — pa
klausė viršininkas mano drau
gą. Tas pašoko nuo kėdės, išsi
tiesė ir stovėjo sustingąs i i
baimės. Su lagerio disciplina jis
irgi buvo gerai susipažinęs,
žinojo kas jam grėsė.
— Jonas, — atsakė berniukas.
— Nu tai padainuok, Jonai, —
vėl pasakė viršininkas.
Jonukas drebančiu balsu už
traukė: „iyraka strana maja
rodnaja" - tipišką bolševikišką

Nuotr.
Kaao Ambrazaičio
pasakyk mums pamokslą, juk nebuvo kalėdaičių, be kurių
tu jau ir taip esi bažnyčios Kūčių negalima švęsti. Nebuvo
tarnas.
net gabalo duonos, nebuvo ko
Apstulbęs Antanas trumpam sulaužyti, pasidalinti ir
laikui pasimetė. Visai kitas palinkėti vienas kitam... Ne aVansj,
reikalas vesti maldas, groti jaunas tada aš jau buvau,
— Ne, ne, — susuko viršinin
filharmonija ar pradėti giesmes. perėjęs nemažą lagerių, atrodė, kas. — Padainuok Kalėdinę.
Bet jau visai kas kita kalbėti į buvau užtektinai užkietėjęs, bet
Jonukas visiškai pasimetė.
minią. Praėjo trumpa per ašarų sulaikyti tą vakarą
Tokio
dalyko jis nesitikėjo. Sto
trauka, kurios metu parapijie negalėjau, gal todėl, kad buvau
jo
visiška
tyla daržinėje. Paga
čiai turėjo progos atsikvošėti ir vienišas ir nereikėjo jų slėpti.
liau
pats
komandiras,
užkimu
atsikosėti, kad vėliau netrukdy Taip mums besėdint prie Kū
tų kalbėtojui. Antanas lyg at- čių stalo sargybinis pradėjo siu balsu užtraukė: „stille
budo. Patraukė prie savęs kėdę daužyti geležinį bėgį dideliu Nacht, heilige Nacht"... Tada ai
ir atrėmė į ją savo grubuotas kūju, pranešdamas užgesinti ištraukiau armoniką ir tęsiau tą
vokišką giesmę. Viršininkas
rankas. Tik tada pakėlė galvą ir šviesas barakuose,
žvilgterėjo į klausančius, kurie Tuo tarpu aš ir jaunuolis atsilošė į steną ir dar išmaukė
sėdėjo susikaupę, akimis nu- pradėjom švęsti Kūčias. Staiga vieną stiklinę. O už lagerio ge
kreiptomis į Antaną, rimti kaip prieš tai ramūs arkliai pradėjo ležinės tvoros pasigirdo vilkų
priklauso elgtis šventovėje.
purkšnoti ir suglaudė ausis staugimas. Viršininkas liepė su
stoti groti, sudrebėjo, nes vėl
— Ta istorija įvyko 1950 nerimaudami,
metais, — palengva pradėjo savo — Atidaryk duris, tu šunsnu girdėjosi vilkų staugimas. Jis
staiga pašoko, pribėgo prie durų
pasakojimą Antanas pritildytu ki, kažkas šaukė už durų.
balsu, atrodė tam, kad priverstų Dieve mano, atpažinęs balsą ir pravėrė. Lagerio aikštė buvo
klausytojus susikoncentruoti, ar šoviau į duris skubiai atidaryti. apšviesta. Jos viduryje pririštas
kad prisimintų kuo daugiau Duryse stovėjo vyriausias lage prie stulpo, jau ne stovėjo, bet
smulkmenų, išgyventų 17 vaka rio viršininkas. Apsaugok kabojo kažkoks kalinys. Dar jis
rą. — Tą Kūčių dieną snigo to mane, Dieve — pagalvojau sau, pajėgė ir, galima sakyti, staugė
kiomis didelėmis sniegulėmis, ar jau galas. Iki šio vakaro iš skausmo. Bandė nutraukti
kad reiktų keturių lietuviškų viršininkas netikrino arklių virves, bet tai jau buvo jo
pasiekti jų dydį. Vėjas plėšė tvarto. Kai jam reikėdavo arklio paskutinis bandymas pabėgti
kepures nuo galvų. Vakarop ar mano muzikos visados atsiųs nuo neišvengiamos mirties.
pradėjo grįžti lagerio gyventojai. davo vieną savo padėjėjų. O
— Dieve mano. Saitas prakai
Po patikrinimo stovėjo eilėje dabar stovėjo duryse, išsiskėtęs, tas išpylė mane, ir nors ai jau
gauti karštos sriubos ir gabalą ant galvos kailinė kepurė su buvau pripratęs, bet Kūčių va
džiovintos žuvies. Kiek apšilę, didele raudona žvaigžde. Iš karas ir klaikus vaizdas suspau
visi sugriuvo savo namuose ir be patyrimo žinojau, ką daryti dė mano širdį. Tik štai prieš
kalbų bandė pailsėti, nekreip tokiais atvejais, garsiai atrapor minutę aš grojau kalėdinę, kai
dami dėmesio į vakaro svarbą. tavau, kad daržinėje yra keturi tuo laiku žmogaus gyvybė bai
Arklidėje, kur aš tada dirbau, arkliai ir mudu su jaunuoliu. gėsi prie stulpo. Viršininkas vis
buvo šilta ir ramu. Pasitaikė Viršininkas buvo girtas, akys dar stovėjo prie durų ir pa
taip, kad mano bendradarbis paraudusios, veidas išpurtęs lengva baigė savo stiklinę. Nebuvo jaunuolis iš vakarinės nuo samogono, kurį galėjau su- žinau, iš kur gavau tiek drąsos,
Ukrainos, netgi buvęs skautas. oustė iš tolo. Numojo ranka į kad paklausiau jo už ką tokia
Jo tėvai jau buvo mirę lagery mano raportą ir ėjo pirmyn, o, bausmė.
je, dar toliau į šiaurę negu Dieve, į mūsų kampa, prie stalo.
— Nesirūpink, — atsakė vir
mūsų. Tolimame daržinės kam — Na gražu, — pasakė užki
šininkas. — Jis kažkoks toto
pe jaunuolis pastatė mažą eglu musiu balsu ir priartėjo prie
rius, pavogė nuo mirusio kalinio
tę ir bandė ją puošti išdžiūvu mūsų eglutės.
vatinę. Už vagystes mos bau
siais ąžuolo lapais, ant šakų
— Vos nenutirpau ii baimės. džiame, drausmė turi būti.
kabino kankorėžius, dažytus Juk aš žinojau, kad bet kokie
Virves nutruko ir kalinys
baltais dažais. Graži buvo mūsų religiniai pasireiškimai grėsė
eglutė, tik jokios žvaigždės papildomais metais lageryje. O griuvo jau visiškai susalęs. Virneturėjome viršūnei, nes visos čia pats viršininkas sugavo šininkas apvertė auką, pakėlė jo
žvaigždės lageryje buvo raudo mane nusikaltimo vietoje ir ranką, gal tikrindamas, ar
nos spalvos, o tokios kabinti įrodymo nereikia. Ii senų laikų gyvas. Ranka sutreškėjo, bet ir
negalėjome. Padengėme mūsų atsimenu advokato posakį: „res liko pakelta, lyg prašydama pa
mažą stalą dviem „Pravdos" ipse loouitur", nors sovietams galbos ii dangaus.
lapais, kad atrodytų iškilmin tokių legalių plonybių nereikė
Mūsų avižinė košė visiškai
giau, o ant stalo padėjome tik ką jo. Žinojau, kad sis viršininkas atšalo, kai grįžom be žodžio prie
gautus žuvies gabalus ir dar mėgdavo bausti Žiauriu metodu.
ištraukiau ii polovio paslėptus Jis liepdavo priristi, .nusikaltė tos mūsų stiklinės stovėjo salia.
avižų grūdus. Palyginti su lį" prie stulpo lagsrio aikštėje, Neatidėlrodamas ištuštinau jas
kitais lagerio gyventojais, mūsų kol tas sušaldavo, o jo lavonas abi ir po kelių minučių griuvau
padėtis buvo tiesiog dieviška: būdavo atrijamas tik kitą rytą ant Šiaudų. Norėjau kuo greišilta krosnelė apšvietė mūsų visų kalinių akivaizdoje. Skubė čiau užmigti, užmiršti apie lage
kampelį, o katiliuke virė avi jau ieškoti kokių pasiteisinimų, rį, viršininką, apie nelaimingų
žinė košė. Daržinėje buvo paaiškinimų. Neradau O virši milyonų likimą, api* natinomą
visiškai ramu, netgi arkliai ninkas vis stovėjo prie mūsų ateitį...
stovėjo ramiai, lyg jausdami stalo, akis įbedęs i eglutę Aš
Taip baigė Antanas kalėdinį
reikalą išlaikyti šventą tuo tarpu drebėdamas stovėjau
nuotaiką. Ai tada žvilgterėjau ksip statula ir šluosčiau „pamokslą"...
į mūsų stalą, ant kurio buvo prakaitą nuo kaktos, rankų. Ir,
Turbūt u i jį buvo išvežtas,
tuščis aliumininė lėkite. Taip ir Viešpatie, štai ką išgirdau: „Pas
kaip
dar ilgai spėliojo para
suspaudė man krutinę. Lėkštėje mus eglut* kabėdavo, prikabin
pijiečiai.
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pasakyti, kad jam Meigs aero žesnės ar didesnės apimties
• Marijampolė. Spalio 27 d.
dromas buvo negirdėtas,neregė- abipusių nesutarimų. Mums, šv. Mykolo Arkangelo prokatas sutvėrimas. Jis man aiškiai lietuviams, tipiškai pasakius- tedroje, kartu su vyskupu Juocu
pasakė: „Nei mes skraidome nei vienas, nei antras nenori Žemaičiu iv. Misiąs koncelebralėktuvais, nei mums reikalingas pūsti i tą pačią dūdą.
vokun. J. Kuzinakas ii Čikagos.
tas aerodromas". Toliau tęsda
P.
Po iv. Mišių svečias tarė sveiki
mas pridūrė: „Mums nereikia ir
nimo žodi marijampoliečiams.
miesto valdžios planuojamo par
Kun.
J. Kuzinakas į Lietuvą at
Kun. Vladas Jaaionia, atvy
ko". Taip sakant, kaip tame
vyko
kartu
su BALFo pirminin
lietuviškame posakyje: „Ne kęs iš Kauno arkivyskupuos, ke Marija Rudiene šios organi
paskirtas Molėtų parapijos
mūsų kiaulės, ne mūsų pupos".
zacijos rei
vikaru.
O vis dėlto, jeigu neklystu,
mums reikėtų būti truputėli
„amerikoniskesniems". Juk
LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ OBUOKUATŲ
daugelis mūsų yra JAV pilie
PARTIJOS RĖMĖJŲ AUKOS:
čiai. Daugelis yra nekilnojamo
turto savininkai ir moka nusta
dr.
1
tytus mokesčius. Kitaip tariant,
Gelažius'
mūsų dauguma yra pilnateisiai
818f Venclovienė Rka, Sasunkmė Viktutė.
valstybės, o tuo pačiu ir miesto,
bene Orafutė, Tomkus Leonas, Pokkartis Bromus, Aureaja. dr.
gyventojai. >
Bislioisjkas J. Vytautas.
tiems, kurių dėmesys aplin
t t t dr. Vaitas Otonas, noirfmoni Elena. Astras Q. AJberta,
kai dar nėra susiaurėjęs reikėtų
Duosis A. Dniui* fiiorksllis I Inssnh. Dimas SssJn. raMullonis
pasakyti, jog meras priėjo išva
Eleonora. Sinkus Vytautas, Žemaitis Vytautas, rupunlęnyiė
dos, kad Meigs aerodromas ne
Aldona, Pargauskas Alfonsas, Drazdys A. Surdokas C, Liulevireikalingas nei miestui, nei
6us Vėjas. Rev. Palubinskas V.
valstijai. Jis manas, kad vietos
646 Masas* Jonas.
636 Bliūdžius Stasė.
gyventojams, o taip pat turis
SIS Chainas Viktoras. Kalinas Vitas. Jankauskai Vida,
tams, bus naudingiau pasivaiksDarnusis B. Gintė, Norvilą Kostas, Porterarbs Marija.
čioti, pasidairyti, pailsėti
$St Smilga Juka, Bauža Tadas, Gylys Aleksandra, Simana
gražiame parke.
vičius Vincas, Musonis Vytautas, Dumbrienė Albina, SkorubsJdenė
Illinois gubernatoriaus nuo
Birutė, dr. Landsbergis Algimantas, Kudirka AJsona.
mone, Čikagos miesto ribose yra
t * t Mykolaitis Kazys, Burchikas Bruno. Baradukas Arvydas,
PtemJTneYBBBV U n l .
pakankamas skaičius parkų ir
M Borsiiis Algirdas.
parkelių. Tereikia skirti dau
giau dėmesio jų priežiūrai ir
Kriksčinių Dailius. laJu partiįoe sėmėjų i n teiatoriai nuosirišlaikymui. Jo manymu, nega
džiai visiems dėkoja. Aukas ir toliau gaJirrm siųsti Ual Koolima abejoti 'Meigs aerodromo
I t t l S. mm Ct., Cloors, NL i
parankumu ir reikalingumo.
Springfielde tikima, kad Meigs
aerodromas yra visiškai apčiuo
piamas piniginių pajamų šal
AUKOS LIETUVOS PARTIZANŲ
tinis.
Čikagos miesto taryba pasisa
GLOBOS FONDUI
kė už Meigs aerodromo panaiki
U ST. PBIBMsMJHU, H . I
nimą. Tokiai nuomonei palan
kumo parodė ir Federalinės
LP.G. Fondo vatdyca nuoairrrrtai ssiai dėkoja St I
aviacijos administracija. Illinois
burg lietuviams surtnkuslsnss $6)6)12 partizanams, grjžuvalstijos valdžia, būdama skir
skerns M Sibiro vargų stovyklų šelpti. Dėkojame Amerikos
tingos nuomonės, nutarė pasi
LiettiviųkkibovaMyrjaiuž,.QM^
priešinti miesto pastangoms ir
ir įdėtas pastangas koncerto nrganiravirnui. Dėkojama
perimti Meigs aerodromo admi
Angelei ir Albinui Kamiams. Janinai Jaraėisnsi. Vidai
nistracija. Atrodo, kad guber
Sabakonoi, Gražinai ir Antanui Viktorams už sukeiktą globą
ir
natorius turi teise ir rengiasi
mygu sudarymą pasigrožėti Jūsų miestu. Ačiū visiems
pasinaudoti ta teise.
darbuotojams joms prisidėjusiems prie vaisių ir koncerto
Plečiasi nuomonių skirtumai.
pasisekimo. Ačiū Amerikos lietuvių klubo pirm. Angelai
Aitrėja abipusiai santykiai.
Kamienai,-vairjytesnarssme: Danai k Nfytu Mažetuame, Vidai
Pasak vieno žurnalisto, bręsta
Sabisnei. Sofijai ir Stasiui Vaikams ir Edvardui Lapui. Ačiū
kuone „civilinis karas". Blai
ponams Taorams už parodos surengimą ir parodant vistas
viau galvojant, reikėtų ieškoti
žemėlapyje, kur buvo kalinami lietuviai.
kompromiso. Pavyzdžiui, yra
Aukos gautos i i Mų asmenų:
manančių, kad toje, paežerėje
$463 Vanda ir Zenonas Petkai.
esančioje, saloje galėtų sutilpti
6189 Amerikos Lietuvių klubas.
ne tik aerodromas, bet ir par
S1M dr. Petrikas ir duktė M.. Lola Januskis. A. ir T.
kas. Tačiau vargu ar kompromi
Zebertavicial, MO. Pautukonie V. ir J.
so keliu pavyks suderinti miesto
9 r v SMrlOVremPSnS 5>.
ir valstijos valdančiųjų sluoks
S M Q&žm\i9kb90t K., Tsmulioisi S.M., N. Psrarsskisnė, A.
Kašube. E. Grigaliūnienė, dr. Aldona ir V. Vatai, Ed. Lapes. A J.
nių nuomones.
Sukalei. H. ZHkue, M. k- P. AndrojauokeJ, A ir A Kerniai.
Kas gi nežino, kad šiame kraš
M I V . fjstalius
te kiekvienam valia savaip gal
$4t I ukauokionė, G., A Dūdos, Z.. E. Radvilai.
voti, savaip planuoti ir pagaliau
t » f AN. Lauras.
daryti vienokius ar kitokius
t a t A B. Berikai, V. A. Gruzdžiai. Z. V. Justos.
sprendimus. Vienok yra žmo
t a i S. S. Vaikiai. J. Navakas, E. lasaHIsnl, J. ir B. Taorai,
M. i. SaksjBM
nių, gyvenančių mieste, o taip
pat gerokai už miesto ribų,
A Pauaonis, P. VaėkeHenė. V. Vastkauskea, V. Sbazntcfcae, A
kurie mano, kad kilusio ginčo
Daunys. J. Kasperiūnes. J. A Batjates, J. Iškauskas. R. R.
priežastis kvepia nelemta par
Bartuėkai. G. V. Btkneviciai. M. PsiMuenė. V. A Rutsionial, S. B.
tine politika. Juk Čikagos mies
Juozapsviciai. M. Mikokonė, J. R. Mikailai, A R Plepiai, J.
to meras yra demokratas, o Il
Danasjvaėas, J. J. Šarūnai, G. A ArrraeTai, A Šukys. J. V. StsskeJ,
dr. Rev. Eug. VaJė Geruliai. V. V. GkosaJ, J. Riauba, S.
linois valstijos gubernatorius —
Metufktvičienė ir Vida flafrlonė
respublikonas. Meigs aerodro
$11 Tpakauskienė.
mas tapo nebe pirma nesutari
$ 1 * A Adene, G. čyvienė, O. Okeudfclonė, S. Ceenienė.
mų arena. Ne uip seniai išsisky
AKMjnm isfAOTnaVfRf, n . CHaTjS, w . m9n*mumW. J . nUKStnPSfrt, S .
rė mero ir gubernatoriaus nuo
Šatenė, P. S. Jančieuskai, A O. AJkei. j . Bebrevičiue. J. O.
monės dėl sumanymo Čikagoje
Pupininkai, V. Leeoinsfcienė, X.X. Mr. Mrs. Kuhknan, X.X.
įrengti losimų namus. Paskui
abu ginčijosi dėl sporto stadiono
Visiems dėkoje: L.P.O. Penas) pirmininkas, valdybos nertai
ir dar vieno, naujo aerodromo
ir partizanai gavę pašalpą.
įrengimo. Buvo ir daugiau ma
•MM^aOT^BJ r ^ » . Br^BJ nsTS^Pf ^ S * V W ( S S > W * • » • W^^a^B*a#* • f SvMI^BBBP 1 %S^^BTWt| V ^ B ^ ^ S ^ W W ^ ^

Daug girdime apie seimų problemas, pamestinukus vaikus, našlaičius...
Kartai* atrodo, kad Lietuvoje normalia, mylinčiu seimų lyg ir nebara,
todėl norime supažindinti su vienos tokios gražios lietuviško* šeimos,
Alvydos ir Jono Misevičių ii Palemono, atialynu: priekyje — Radvile,
1 metų amtisus; ant arkliuko sėdi dvynukai Jonas ir Eimante; stovi
dosinėje Aistė 7 metų.
I

VIENAM RŪPI PARKAS, O KITAM
AERODROMAS •
Čikagos dienraščiuose beveik
kiekvienų dienų rašoma, radijo
bei televizijos laidose kalbama,
komentuojama apie dviejų vado
vaujančiųjų asmenų bei jų suo
kalbininkų nesutarimus. Susi
darė nemaži nuomonių skirtu
mai. Meras Richard M. Dailey
panūdo paežerėje esantį Meigs
aerodromų paversti parku. O
gubernatorius Jim Edgar yra
kitokios nuomonės. Jam atrodo,
kad aerodromas yra nemažos
svarbos, ne tik miestui, bet ir
visai Illinois valstijai.
Čikaga yra milijoninis mies
tas. Sakoma, kad mieste ir
apylinkėse gyvena apie 100,000
lietuvių. Gal, tiesų pasakius,

reikėtų sakyti, kad Čikagoje ir
apylinkėse gyvena 100,000 lie
tuvių kilmės žmonių. Mes įpra
tome šį miestų vadinti Ameri
kos lietuvių sostine.
Prie* porų mėnesių, vaikštinė
damas po Marąuette Parkų, su
tikau ilgokai nematytų savo
pažįstamų. Jis jau maždaug 80
metų amžiaus, labai domėjosi
artėjančiais Lietuvos Seimo rin
kimais. Sakyčiau, labai gerai,
kad žmogus išgyvenęs daugiau
kaip 50 metų už Lietuvos ribų,
nepamiršta savo gimtojo krašto.
Tačiau jis mane savotiškai
nuteikė savo visišku nesidomėjimu gyvenamojo miesto reika
lais ir. įvykiais. Galima būtų

LIETUVIŲ DAILĖS MUZKJUS DĖKOJA
nožmisriui, aktoriui Vysaaėjsl fkJsMssf už dovanotą

Įtmmm**m**m*m$m*cuimm* &op
oopayt estai ėMatJ dovana moaųkuMtoms sųjygoins yra tsbiau nei džiuginanti, nes dabar gali Hm i piohsionalial

tį+mmamĖ*mmm*m*mmmpšm*maštm+*

garso sistema, kurios mums taip trūko.
Toks iisaaiMiatniHiss ir patiiotiafcas Vytauto Valiuko
apsiaprsnolrnas padėti HatuvUkam žodžiui ir rmaikai Idestėtj Lietuvių OaiMs Muziejuj yra ypattngai garbtjnas ir tebūnapavy2Q>s.laismi,kuriefmsvart>une<eistiužgsetlw^
vilko mano liburėkami mMjop).
Nuoširdi padėka priklauso ir TRANSPAK agentūrai,
Siop.vkesms žinoma agentūra, taip oatrjarodėdksslidėmesl
sMasįsltajUūrosKytėpmui. attiaakiual t j deramo uždarbio.
Su gNia pagarba ir dėkingumu.,

T R A N S P A K- naiya& adresas ir telefonas

4545 W. 63rd Street
Chicago, IL 60629
Tel. 773-838-1050
Siuntiniai j Lietuvą laivu su pristatymu j namus.
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.
Komercinės siuntos.

tBr*fJBfj f>, j , t , „ | , ; . - , A š>

Blrtransi

^PV

Pinigai pervedami doleriais nuo išsiuntimo dienos į gavėjo rankas
per 2 - 5 dienas.
MAISTO SIUNTINIAI
Du patys populiariausi - tai 55 svarų [vairaus maisto
už $98 ir šventinis už $39.$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
sultys, margarinas, aliejus, suris, sausainiai, tirpi
kava, malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai,
makaronai, razinos, majonezas, riešutai, Žirneliai,
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai.
55 svarai arba 25 kg.
$39.- tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, vaisių
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai,
aspirinas, vitaminai.
Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių i Lietuvą įstaigą.
Mūsų atstovybė Lietuvoje:
VihMos 26-28-27. 26-24-27

1

AaTjąnsa^Jėsm

B

am —s. —

^ \

***-«-— —

»

s

am. * a A _« —

•

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. sausio man. 2 d.

A.tA.
MARIJA KONČIENĖ
STRASEVIČIŪTĖ
Gyveno Lsmont, IL, snkerian Cik aanjs Mareaette Parko
apyliakėjs.
Mii*1996m.gruooiJo30A,ll^v.r.sulaubis87mstM
GuBėIietttvojs,Hafvr»ossaimspr»tPansvsfki Aa>srikojs
ias]rveao47m.
Nuliuos liko: sunūs dr. Alvydas; dukterys - Birutė
Shnsmenė su vyru Vsiootu, Virginija Vengrienė su vyru
Vitoliu ir dukra Indra ir suaumTomu, Danutė Duttoo su vyru
Dauny ir dukrom Kristina, Lydys ir Andrea ir Deik Juškienė
su sūnumis Vytu ir Aleksu ir dukra Deens; brolis dr. Stasys
8trassvitius su žmona Pana ir ju vaikai: SUPUS dr. Rimvydas
Stasy 0tisss»itius sutanona Dalia ir sanumis Antanu ir Jonu, dukros Virguuja llsts su vyru Rusėsi ir sūnumis Alac ir
Andrew, ir Marytė MeBrids su vyru Jim ir sūnumis Riky ir
Bananai
Nuliodf Lietuvoje liko:seeuo Jadvyga Čarkauskiens ir jos
vaikai su jn isimoniis, aa. brolio Leono vaikai su iu asimomis,
s.a. brolio Povilo vaikai su jų išimomis, a.a. miri Emibjoe
Sprindieass vaikai su jų išimomis.
Velionė buvo žmona as. Antano.
Kūnas bus peJarvotai ketvirtadieni, sausio 2 d. nuo 3H»
vai. p.p. iki M0 v.v., Petkus Lemont laidotuvių namuose,
13401 S. Archer Ava. (prie Derby Rd.), Umont IL,
Laiaotuvės įvyks utnktadiani, sausio 3 d. U laidojimo
namų 9:30 vai, ryto vslionė bos atlydėta j Pal. J. Matulaičio
misijnsbssnytia^kuriejibuaaBkojamoa 10KX) vai. ryto gedul
ingos iv. Misioa ui veliones sielai Po Mišių aa. Marija bus
palsidots 5v. Kazimiero lietuvių kastinėse.
Vistsjs gstių prsiems aukoti iv. Mision^ arba „Lietuvos
Vaikų Vikiai".
Nuoširdžiai kviečiams gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti sioss laidotuvėse.
Leis. dvskt. Donsld A. Petkus / Doneid at Petkus. TeL
800-994-7600.

A.tA.
ANTHONY L. ADOMAITIS
Retired Corp. o r IL S t a t e PoUce.
Army veteran o f World War H.
ke.

Gyveno Angola, IN. Ankečiau Čikagoje, Marąuette Par
Mirė 1996 m. gruodžio 30 d., 9:14 vjr. sulaukės 77 metų.
Gims Čikagoje.

Nuliūdę Hko: žmona Rita Zanauskaitė, duktė Adnane
Willig, žentas Joe,sūnu»ltobert,nuutiMajy, anūkai AnthonyirSophi«AoVmjaHis1irZacharyWUlig)sesuoHelenMiller
ir seimą Sun City Ajnaor^ brolis Edwsxd Adonuutis su žmona
Margaret ir seime Sun City Arizona, brolis Ray Adams su
žmona Mary ir seimą Dalias Tezes ir kiti giminės.
Priklausė Knights of Columbus, Cardinal Mundelein
Coundl 3024 Forth dsgns Member, Datriet Deputy of K.O.C.,
IL Pohce AssKiation, Fsternal Order of Potice, Retired Statė
Pobee Assoc of IL, Don Varnas American Legion Pešt #986,
VJM. Pešt 22S6 Angola, IN. AM VETS, Loyal Order of the
Moose Lodge #1568.
Velionis pašarvotai ketvirUdianį, sausio 2 d. nuo 2 iki 9
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose. 2633 W. 71st St.
Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 3 d. Ii laidojimo
namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčia, kanoje bus aukojamos 10:30 vai. ge
dulingos iv. Mišios už velionio siela Po Manų vėlioms bus
palaidotas Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti Amencan Heart Assoristtort.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
riilifllr Imnaa įlelil samu ssssfjsj i n a n ii Iniillal

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donsid M. Petkue.
Tel. 1(600)994-7600.

A
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No One Offers You
Over the past few years, LOT Pofah Airlines has
etublnned the most cemprehemive sjssjssjį ot
dminstiom m aaPJas Eurape, wiih VVarsavr as the
straiegic hub. The netvmrk is conveniently linfced
wim LOT's tramanantk route, grvmg pauenaers
from New York, Newark and Chicago eaty accets

to Riga, Tallinn, Movrovv St. Petersburg, KievAvov,'
Minsk andyiLNrU8,>LrTrJtlAftlaV "3
Take aoVarSsge of LOT's low (arės, the knury of
LOT'sfleetof new Boeings and ATRs and the comfort of the new intemational ssrminal at Warsaw
Okecie AėporL Make your reiervatiom loday!

A.tA.
VLADISLAVA
MACIEJAUSKIENĖ
EIDRIGEVIČIŪTĖ
Gyveno Euclid, Omo.
Sj pasauli paliko 1996m. gruodžio 29 A, nesulaukus 87
Gimė Liepojuje, Latvyoje 1910 m. sausio 7 d.
Nuliūdę liko: aanns Vladas su žmona Reni, anūkai
ViktomtrLomeuilsiailiDsvie\anistiaabEric;dukt*
Kristina su vyru Romo, anūkai Diana, Paeiiut ir Ina, A.r
Sprindys m ssisaa, J. Biaderienė su Issssa.
Priklausė Clevelsndo Birutiečių ir Pensininkų
Vtotacuos
šv. taikės ui e-a. Vladialavos siela jryks ketvirtadienį.
1997 m. seanso 2 d 10:30 vel. Dievo Motinos Nuolstinės

,mm
Irabrmation, reiervatiom and ticket sales at the offiėVs of LOT POLISH AltilNCS or your local Travel Agent.

L

N*w York: aU-aft«-1S74,
CHkaeo: 312-2)ė-33aa.
los Ansetes: 21V9S4-I1S1.

Montreal, f».Q.: S14444-2S74
Toronto. Ont.: 41»»23«-4242.
Tofl-free: B U 221 SH3.

.

•»

* t

•

.

•

*

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. sausio mėn. 2 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

'

LABDAROS VAKARAS
„SEKLYČIOJE-

Yra sakoma, kad daug leng rybos nariai: St. Baras, dr. A.
viau
duoti, negu prašyti. Bet, Razma, dr. F. Kaunas, dr. K.
Talka, H a m i l t o n o Lietuvių
Si sekmadieni, sausio 5 d.,
Ambrazaitis ir Vaclovas Momper kiekvienas iv. Mišias Švč. kredito kooperatyvas, Hamil- kad galėtume duoti, reikia kus atnešė ir įtaikė Socialinio
M. Marijos Gimimo parapijos ton, Ontario, Canada, atsiuntė kažką turėti...
„Seklyčia" gruodžio 14 d. su skyriaus vedėjai Birutei Jasai
bažnyčioje kalbės naujai paskir „Draugui" 500 kanadiškų dole
tienei, sakydami paskatinan
tas administratorius kun. My rių čekį per vedėją R. Sakalą. ruošė prašymo vakarą, kad pa čias kalbas. Prel. kun. dr. Juo
kolas Yakaitis. Kadangi jis Tai buvo tikrai netikėta ir nu pildyti labdaringos veiklos fon zas Prunskis yra įnešęs 10,000
laikinai (taip bent sakoma) džiuginusi parama, kuri labai dą. Jau prieš mėnesį buvo skel dol. į šių namų sąskaitą, kad už
pasiliks ir St. Barbara parapijos „Draugui" reikalinga ir nuošir biama, kad būtina apsilankyti gautus nuošimčius būtų skiria
administratorium, daugelis džiai vertinama. Reiškiame „Seklyčioje", kol pinigai neiš ma prenuja asmeniui, sulauku
leisti Kalėdiniams pirkiniams.
parapijiečių turi klausimų, gilią padėką!
Lietuvių visuomenė į „Sekly siame-šiai) 86 metus ir yra pasi
kaip kunigui pavyks suderinti
P a l a i m i n t o j o J u r g i o Matu čios" vadovų šauksmą gausiai žymėjęs visuomeninėje-katališių dviejų didelių parapijų admi laičio misijos c h o r a s per savo
kiškoje veikloje. Atrankos ko
nistravimą, ar jis bent kiek iždininke Kleopatrą Buinevi- atsiliepė. Susirinko pilna salė misijos pirmininku buvo išrink
moka lietuviškai, ar jis tikrai čienę atsiuntė „Draugui" 100 garbingų svečių, norinčių parem tas Juozas Žy gas.
stengsis eiti buvusio labai dol. auką. Sveikiname chorą su ti šią labdaringą įstaigą.
l^l*toc»»AS*t.iMar^^
Gražina ir jos vyras Lautaud
Birutė Jasaitienė — Lietuvių
rūpestingo ir pareigingo gyvastinga, sėkminga veikla ir
Katalikių Motorų sąjungos m i r o s e narių P r i * n w « ^ P " * ^ ^
* " f ^ j T ^ „
padovanojo
1,000
dol.
Dr.
Pruns
klebono kun. Jono Kuzinsko pė linkime jam klestėti, gyvuoti, Bendruomenės Socialinio sky
kai»to):AngeUUsftiiskiim»(3^ki^
kienė, „Našlaičių globos" pirmi
domis. Galbūt sekmadienį kun. linksminti mus savo dainomis riaus vedėja ir šių namų šei
Hm
ninkė taip pat paskyrė 500
*****
~*
ČIKAGOS ZANAVYKAI VIS DAR
Yakatis į daugumą tų klausimų bei giesmėmis daug daug metų. mininkė, pažymėjo, kad šie na
VERTINGOS
DOVANOS
mai nėra pakankamai dideli, dolerių auką, be to — ji dar
atsakys, todėl svarbu dalyvauti Ačiū už paramą.
VEIKIA
bet atlieka milžinišką šalpos Lietuvoje »»mi«mftirai globoja 20
iv. Mišiose ir pasiklausyti.
Inž. Edmundas Jasiūnas,
•v
darbą ir išlaiko sunkiai sergan našlaičių.
1997 metais Čikagoje veikian Čikagoje leidžiamam „Drau
Nepamirštinos ir „Lietuvos populiarusis aviacijos istorikas,
P e t r o n ė l ė Laukaitis, Chi- čius vaikus su kaulų iškrypi
Linas Raslavicius, Huntingdevynerius metus redagavęs tis Šakiečių (arba Šakių apskri gui", bet ir Šakių tokio pat var
Dukterys"
ir
jų
pirmininkė
S.
ton Beach, CA, atsiuntė 100 dol. cago, IL, apdovanojo ,.Draugą" mais. Ši įstaiga yra pasiruošusi
„Lietuvių balsą", prieš keletą ties) klubas minės savo veiklos do laikraščiui. Taip pat duota ir
auką už kalėdines korteles. Jo 100 dol. parama. Tariame ačiū padėti visiems, jeigu tai leidžia Krutulienė su valdyba teikian
mėnesių iš tų pareigų išėjo į 60-metį. I jį yra susibūrę zana lietuviškoms radijo valandė
dosnumas tikrai padės nugalėti už jos dosnumą ir linkime riboti ištekliai. Ji pasidžiaugė, ti pagalbą „Vaikų vilčiai".
Ypatingą padėką reiškė Vik ^ensgą", kad galėtų sutvarky vykai arba jų draugai, kurie, lėms bei labdaringoms organi
bent dalį finansinių sunkumų, laimingu Naujųjų metų!
kad yra daug gerų žmonių, ku
ti ssvo gausų lituanistikos rin
zacijoms. Nutarta nekelti nario
tad sakome — dėkui!
rie aukoja savo laiką ir pinigus. torijai ir Antanui Valavičiams kinį. Dabar jis nudžiugino Litu nors ir gyvendami Amerikoje,
mokesčio, kuris yra tik 3 dol.
Esame geruose santykiuose su už jų pasiaukojimą, išlaikant anistikos tyrimo ir studijų cent- vis dar prisimena savo gimtinę,
Čikagos miesto vadovais, vyk šiuos namus ir atliekant daugy ro pirmininką prof. dr. Joną ja domisi, nori palaikyti tarpu metams.
Susirinkime aktyviai reiškėsi
savio ryšius.
dome jų nurodymus. Ji taip pat be darbų.
Račkauską ir jo bendradarbius,
ir
klubo sekretorius, tikras
Reikia
pasakyti,
jog
klubo
na
Marija Kraučiūnienė „Vaikų
pasidžiaugė, kad Čikagos mies
dovanodamas didžiulę, jau su rių amžius jau yra garbingas — zanavykas, Juozas Vasiukevilties"
globojamiems
ligoniuto valdžia neužmiršo šios
tvarkytą, savo turtingo periodi
įstaigos ir jos išlaikymui pa kams yra antroji mama, vertė kos rinkinio dalį LTSC veda ne vienas jų yra peržengęs 70 vičius, kuris su savo žmona An
skyrė nemažą pinigų sumą. Už ja ir ašarų šluostytoja. Daug mam Pasaulio lietuvių ar metų ribą. Tačiau tas jiems tanina yra šio klubo stiprūs
netrukdo du kartus metuose ramsčiai, Juozas —jau nejaunas
tai esame labai dėkingi Čikagos padeda išradingoji popiečių or chyvui.
ateiti į klubo narių susirinki vyras, nes gimęs 1912 m. Sin
merui Richard Daley ir jo ganizatorė ir „Pensininko" ad
Archyvas
ypač
vertina
19
me
mus ir bent tiek pat kartų į klu tautuose, tad netrukus savo
ministratorė Elena Sirutienė ir
valdininkams.
tų
„Naujienų"
komplektus,
85-metj minės. Neseniai jis
Be paramos iš miesto, gauna Birut* Podienė, kuri duoda šim kurių tarpe yra galbūt vienin bo rengiamus pasilinksmi išgyveno sunkoką operaciją, o
me aukų iš daugelio geradarių tus patarimų ir išvežioja mais teliai išlikę šio išnykusio Či nimus. Paskutiniu metu į klu po jos vėl į ligoninę buvo pakliu
ir iš Lietuvių fondo , kuris šių tą negalintiems atvykti į „Sek kagos dienraščio metiniai rinki bo narių tarpą įsijungia ir jau vęs. Tačiau jis nemėgsta būti
n a m ų i š l a i k y m u i paskyrė lyčios" valgyklą. Plasidžiaugė niai. Edmundas Jasiūnas išsau nesni žmonės, kai kurie net ne dykas, galima sakyti — negali
10,000 dol. Šią suma penki ta- darniu bendradarbiavimu su gojo ir padovanojo 1924,1925, seniai atvykę iš tėvynės. Tad, nusėdėti vienoje vietoje.
kaip atrodo, klubas išsilaikys
įstaigos valdybos nariais. Ypač
Iš savo tėvų paveldėjęs ūkį, jis
dėkinga vertėjai ir žurnalistei 1929, 1939, 1947, 1951 ir dar ne vienus metus, o su Dievo
Pirmadienį, sausio 6 d., 7 vai. Aldonai Šmulkštienei. Taip pat 1974-1986 metų komplektus. pagalba, gal ir šimtmečio galo sėkmingai Zanavykijoje ūki
vak. Švč. M. Maruos Gimimo atsiprašė tų asmenų, kurių ne Prie jų yra ir 19571967 metų sulauks.
ninkavo, kol reikėjo bėgti nuo
parapijos salėje šaukiamas in išvardino, nes jų yra daug. I šios „Naujienų" šeštadieniniai
Teko dalyvauti klubo meti bolševikų ir trauktis Vokietijon.
formacinis
susirinkimas, organizacijos vadovaujančią priedai .
niame narių susirinkime, kuris Tada atsirado proga perplaukti
Jasiūnas centrui padovanojo įvyko lapkričio 26 d. Šaulių Atlantą ir tokiu būdu nutūpė
kuriame bus pateikiama infor grupę įeina Amerikos Lietuvių
macija apie galimybes įsigyti Bendruomenės pirmininkė ad ir kito Čikagoje leisto ir nese salėje. Čia susirinko apie 40 na Čikagoje. Čia užaugino ir
Marąuette Parko apylinkėje vokatė Ragina Ntručienė. Ji pa niai egzistenciją pabaigusio, rių, iš 70 klubui priklausančių. išmokslino sūnų Rimvydą bei
nuosavybe tik su 1,000 dol. įmo- sidžiaugė, matydama tiek daug laikraščio 14 komplektų. Tai Susirinkimą atidarė Ema Balze- dukras Joaną ir Danutę. Jis su
kėjimu. Šios lengvatos tei susirinkusių, kad galėtų prisi „Laisvoji Lietuva", ėjosi nuo rienė. Buvo perskaitytas pra savo žmona stambiomis su
kiamos per Neighborhood Hous- dėti artimo gerovei ne tik pini 1971 iki 1985 metų, o taip pat ėjusio susirinkimo protokolas, momis rėmė besimokantį jau
ing Services organizaciją.
gais, bet ir darbu. Dėkojo šių kitų lietuvių išeivijos laik duota finansinė apyskaita, nimą ir lietuvių kultūrines
raščių, nuo 1937 m. iki 1985 m.,
organizacijas. Jų paskirtas
Č i k a g o s Gen. T. Daukanto namų valdytojai Birutei Jasai ir pavadinimais nuo „Argenti paskirtos aukos bei atlikti kiti
aukas lietuviškiems reikalams
tienei užjos pasiaukojantį darbą
formalumai.
ir Cicero Klaipėdos J ū r ų šau
'
ir šių namų administravimą. Bi nos lietuvių balso" iki „Tėviš
Paaiškėjo, kad klubo kasoje yra sunku suskaičiuoti.
lių kuopos 1997 m. sausio 12 d.
J. Vasiukevičius asmeniškai
rutė Jasaitienė pakvietė kun. V. kės žiburių", gauta dar apie 40 yra beveik 19,000 dolerių. Šį
sekmadienį, 2 vai. popiet,
Rimšelį, MIC, kad sukalbėtų komplektų. Be to, nemažas rin kartą aukos teko ne vien tik ir Šakiečių klubas stambiai pi
Šaulių namuose kartu rengia
nigų suma parėmė dviejų tomų
maldą ir palaimintų ne tik val kinys įvairių lietuvių koncertų,
Klaipėdos krašto atvadavimo 74
veikalą „Zanavykįja", kuris
gius, bet ir susirinkusius gera operos spektaklių ir meno paro
Dr.
Adolfas
ir
J
a
d
v
y
g
a
metų sukakties paminėjimą.
dų katalogų.
Damušiai, Lockport, IL, at buvo išleistas) 1979 metais Čika
Janė Valeikienė neša iv. Mišių auką, Sv Kazimiero, Gary. IN. bažnyčiai Paskaitą dienos tema skaitys darius ir šio pastato darbuoto
Didelis aviacijos entuziastas, naujindami „Draugo" prenume goje (redaktorė — Alicija Rūgy
jus.
minint 80 metų sukakti. J. Valeikienė yra Gary lituanistines mokyklos tau
kuris buvo įsigijęs net komer ratą, pridėjo 105 dol. auką. tė). Tokio stambaus veikalo apie
tinių šokių mokytoja. Šiai lietuvių parapijai sėkmingai vadovauja klebonas inž. Povilas Vaičekauskas. Me
Po šventinių piefų Elena Siru
nine dalį atliks muz. Algiman
cinio lakūno leidimą, Edmun Reiškiame nuoširdžią padėką, Zanavykiją ir zanavykus dar
prel. dr Ignas Urbonas.
tienė
pristatė šio vakaro prog
Nuotr. Vytauto Kasniūno tas Barniškis. Po minėjimo bus ramos atlikėjus. Grojo Algis das Jasiūnas yra įėjęs į lietuvių linkėdami laimingų, sveikų ir nėra išleista ir Lietuvoje.
k a v u t ė . Rengėjai maloniai
knygteidybos istoriją ssvo pa
Tai vis nuopelnas Šakiečių
x Galiu padėti legaliai gau
x D a l i a ir J u r g i s Anysai, kviečia organizacijas su vėlia- Barniškis — plačiai žinomas dai ruoštais ir išleistais retų fotogra sėkmingų Naujųjų metų.
klubo
ir pavienių zanavykų —
ti „SOC. S E C U R m r kortelę, Chicago LL, savo giminaičiams vomis ir lietuviškąją visuomene nininkas ir muzikas, savo dai
fijų albumais apie S. Darių ir S.
kaip
Juozo
ir Antaninos Vasiunomis nukeliantis į tolimą mū
J o s e p h i n e Miller, Oak
vairavimo leidimą (driver's Audronės ir Šarūno Užgirių
paminėjime dalyvauti.
Girėną bei Feliksą Vaitkų.
kevičių
bei
daugelio kitų. Jų
sų
tėvyne
—
Lietuvą.
Solistai
—
Lawn, IL, džiaugiasi „Draugo"
license) ir vizų pratesimą. Ed šeimai padarė labai prasmingą
Šioms knygoms jis parašė ir
S v a r b u v i s i e m s gimnaziją Margarita ir Vaclovas Monikai,
Šumanas, tel. 1-708-246-8241. ir gražią dovaną — jų vardu
kalendoriumi, o savo džiaugsmą pastangomis garsas apie Zana
tekstą lietuvių ir anglų kalba.
išreiškia 100 dol. auka. vykįja sklinda po pasaulį. Jų
(sk) paskyrė $300 — dviejų našlaičių baigiančiu, abiturientų tėvams: dainuojantys daugelyje operų ir
E. Jasiūnas yra ruošęs Lietu
parengimų,
šiam
vakarui
sukū
jeigu
jūsų
dukra
ar
sūnus
šį
Linkime, kad visos dienos tame dėka, jis turbūt dar ilgai nenu
x N \ M A M S PIRKTI PA Lietuvoje metinį globos mokes pavasarį baigs gi mnaziją, labai rė juokingus kupletus apie vi vos aviacijos generolo Antano
kalendoriuje būtų jai laimingos tils.
SKOLOS duodamos mažais mė tį. Sveikiname juos su šventė k v i e č i a m e dalyvauti susi- suomenėje žinomus veikėjus ir Gustaičio, F. Vaitkaus ir Da
Edvardas Šul sitis
ir dėkojame už dovaną.
riaus ir Girėno pasiekimų
nesiniais įmokėjimais ir priei mis ir našlaičių vardu dėkojame rinkime, kuriame bus teikiama jų „griekus".
apžvalgines parodas Čikagoje.
namais nuošimčiais. Kreipkii.es už globą! „ L i e t u v o s Našlaičiu informacija apie abiturientų pri
Po linksmosios dalies, prasidė
Jis taip pat yra suredagavęs dvi
į Mutual Federal Savings, g l o b o s " komitetas, 2711 West statymo pokylį. Susirinkimas
jo visų laukiami laimėjimai.
atsiminimų knygas: Sibiro
2212 West Cerraak Road. Tel. 71 St., C h i c a g o , IL 80829.
(sk) šaukiamas sausio 18 d., šešta Laimingieji džiūgavo, o nelai tremtinio Jono Kreivėno ir Juo(312) 8477747.
dienį, 10 vai. ryte, Pasaulio mėję — džiaugėsi tuo, kad savo
<sk;
x TRANSPAK
praneša; lietuvių centro, Lemont, IL, įnašu galėjo pradžiuginti kitus zo Šmotelio, gyvenusio Čikagoje
„Seda — miestelis, gerai ži posėdžių kambaryje. Informa ir tuo pačiu paremti, .Seklyčios" nuo 1907 metų.
Advokatas Jonas Gibaitis
Nepaskutinėje vietoje ir Lie
nomas visoje Lietuvoje savo ciją teikia dr. Vilija Kerelytė, veiklą.
Civilinės it kriminalinės bylos
tuves
filatelija. Jis yra buvęs
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tel. 708498-9811.
6247 S. Kedrie Avemae
A. Paąžuolis
Filatelistų
drauguos „Lietuva"
padavimo,
t
a
i
buvęs
pilies
Chicago, IL 69*2*
Naujas
pirmininku,
biuletenio redakto
kalnas
su
požemio
urvais.
Kai
Tel. l-773-77s>t70&
riumi ir parodų vertintoja. Be
Žemaitiją užpuolė švedai visos su daina ir savųjų tarpe, kad jie
Dartio vai nuo 9 iki 7 vai vak.
5ešud 9 v r. iki 1 vaL p.p.
to, buvo draugijos 35 metų su
moterys pasislėpė tuose ur būtų linksmi, vyrautų bendra
kaktuvinio leidinio redaktorius.
vuose Tačiau švedai surado jas darbiavimo, susiklausymo ir
Advokatas
ir užvertė urvus žemėmis. Taip vienybės nuotaika. Sausio 5 d.,
G I N T A R A I • . Č I P t N A S čia buvo palaidota 200 moterų sekmadienį, 12 vai., Pasaulio
mams lietuvių tarps jis rado
| M » S. Masti M, Ckfeaas, A «N29 ir merginų". Pinigai, siun lietuvių centre rengiams dainos
laiko, apie 25 metų dirbdamas
(Vi H. j Šaute nuo BaUeko muziejaus) tiniai ir k o m e r c i n ė s siuntos į ir muzikos popietė. Bus daug
vyriausiu elektros inžinierium
Tel. 312-SKMMO
Lietuvą. M a i s t o siuntiniai. programos atlikėjų, bet bus
keliese pramonės įmonių pro1432* S. » « M., locfcport, IL tOStt]
progų ir publikai padainuoti.
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,
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83
S
t
,
jektavimo
firmose Čikagoje.
Tel. 70S-M1-4J6*
C h i c a g o , IL 8 0 8 9 , tel. 773- Visi kviečiami — pasivaišin
Prof. dr. Račkauskas jį laiko
Valandos pagal susitarimą
sime, pabūsime valandėlę kar
838-1050.
puikia pavyzdžiu visiems
kultūrinės veiklos veteranams,
(sk) tu. Popietę ruošis PLC renginių
ADVOKATAS
komitetas ir žada, kad nei
nes „redaktorius Jasiūnss, dar
x Tranapak siuntinių įstai vienam atvykusiam neteks nuo
Vytenis Lietuvninkas
pajėgus būdamas, pasirūpino
ga pasiuntė Lietuvių Partizanų bodžiauti ar gailėtis atvykus.
4536 W. 63111 Stitet
save asmeniškų rinkinių
Globos fondo siuntinius į Lie
ChfcJto, IL *0M9
tvarkingu perleidimu kvsliA n t h o n y S h e p s r , Psrk
(Skersai gatves nuo „Draugo'
tuvą, neimdama $108 mokesčio
fikuotai visuotnsninsi įstaigai,
Tel. 312-2M-OHI
u i patarnavimą. L.P.G. f o n d o Rtdge.IL, už kalėdines korteles
Kasdter. 9 v.r.—5 v v.
Darbštieji ssasvykai. Čikaga* veikiančio SaMstią kroko nariai.
v a l d y b a taria nuoširdžiausią atsiuntė 100 dol. auką. Esame
liniukai ii arti i i toli
Šeštadieniais ir vakarais.
Antanina Vastukevieiai.
nuoširdžiai dėkingi o i dosnumą
ačiū
Transpak
įstaigai.
pagal susitarimą
ir
linkime
laimingų
1997
metų.
(sk)
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